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sett en sen parallell till exempelvis förekomsten av tunnackiga 
och tjocknackiga yxor av grönsten i samma trakter. 

Kunna förhållanden av annan art motivera den undantags
vis använda delningen av ett Mälarlandskaps stenålder i s. k. 
"boplatstid" och åkerbrukstid — med gräns ungefär vid gång-
grifttidens mitt — måste man i varje fall ihågkomma, att de 
för samma område karaktäristiska stora dolkbladen av skiffer 
äro samtidiga med sena båtyxor och sålunda otvivelaktigt till
höra sistnämnda epok. Även Körartorpets spetsar borde snarast 
falla efter ifrågavarande gränslinje. 

Bildvävnaderna från Över-Hogdal och Skog. 

Av 

MARIA COLLIN. 

\et märkliga härjedalska textilfynd, som fått namn av 
Över-Hogdalstapeten, ter sig för mina ögon som fem 
ursprungligen självständiga vävnader, vilka endast 
av någon tillfällighet en gång kommit att sys samman 

på det meningslösa sätt som skett. Att så många präktiga bild
vävnader vid tiden för hopfogandet förefunnos på en och samma 
plats är ju i och för sig av intresse, och det synes som om 
man i allmänhet i Över-Hogdal gömt på gamla skatter. Sålunda 
har denna lilla kyrka det rikaste innehavet av fornhandlingar i 
provinsen, däribland elt pärmebrev av 1372 och ett avlatsbrev 
av 1479.1 

Den nedersta längden på "tapeten" är hel, de övriga mer eller 
mindre stympade. Den översta längden, a, den nedersta, b, och 
den vertikalt tillsydda biten behandla tydligen ett likartat ämne. 
Det är med a och b vi huvudsakligen skola sysselsätta oss. 

1 E. Modin, Härjedalens ortnamn och bygdesägner, sid. 291 ff., Sthlm 
1911. 
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Troligen suggererad därav, att de olika vävstyckena nu 
framträda i hopsytt skick, har intendenten G. J:son Karlin i 
den utredning, som utgavs till Kulturmässan i Östersund 1920, 
gjort en annan ihopsättning i det han börjat med längden inun
der a samt därtill fogat a och sedan tänkt sig b som fortsätt
ning, varefter han ur bilderna fått fram ett händelseförlopp, som 
skulle gå ut på att skildra Hälsinglands apostel Staffans "mis
sionsfärd" genom bygderna. 

Det förefaller orimligt att med a och b förena den i K:s 
hopsättning först placerade längden, då den ju har ett annat 
innehåll än de andra och till följe bildernas glesare placering 
en helt annan prägel. Det förefaller dessutom som om den yx
bärande ryttaren skulle utgöra medelpunkten, och en bit av 
vävnaden skulle då vara bortklippt. Fröken V. Sylwan, som 
tillsammans med experter i Östersund, i vars museum detta 
fornminne är deponerat, undersökt vävtekniken, har visserligen 
framhållit, att a hör tekniskt samman med längden inunder, i 
det att ett vävfel i varpen går i genom båda,1 men även om 
så är behöver detta ju ej betyda annat än att två särskilda bo
nader blivit utförda på samma varp. Åtskilligt annat i tekniken 
tyder liksom färggivningen på, att dessa tre föremål kunna hava 
utgått från samma textilverkstad. Vad vidare b beträffar, så har 
denna vävnad bård på alla fyra sidorna, varigenom den fram
träder hel och avslutad, och bården har annat mönster än de 
båda andra. Denna vävnad är dessutom något bredare än de 
två andra. 

Vi betrakta nu något närmare denna i ursprungligt skick 
bibehållna vävlängd, b. Det mest dominerande motivet är ett 
stiliserat träd, vilket avdelar bonaden i två hälfter. Ett liknande 
trädmotiv behärskar a, varför det faller sig naturligt att taga 
detta till utgångspunkt. På marken vid dess stam se vi hos b 
ett fyrfotadjur, ett lamm, i dess topp sitter en fågel. Detta är 

1 Vivi Sylwan, Tekniken i överhogdalstapeten, sid. 17. Jämten, Ös
tersund 1920. 
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livsträdet, sådant det gestaltats i samband med Kybele-Attiskul-
ten och de med denna förenade vårfestligheterna. 

Kybelekulten utövades i Mindre Asien, förnämligast av fryger 
och lyder. Småningom överfördes kulten till Kreta och de gre
kiska hamnstäderna, varifrån den spred sig vidare och kom att 
bliva synnerligen varmt omhuldad. Kybele, identisk med Rhea 
och närbesläktad med andra grekisk-romerska gudinnor, repre
senterade Moder Jord, den evigt skapande, livgivande natur
kraften, Attis var hennes älskade, som på hösten, då växtlig
heten dör ut, tänktes nedstiga i underjorden och om våren åter
uppstå till nytt liv. Solstrålar över Attis huvud jämte månskäran 
angiva å bildverken mytens och de båda huvudpersonernas kos
miska betydelse. Festligheterna ägde rum vid vårdagjämningen. 
Klagan över den döde älsklingen och jubel över hans upp
ståndelse bildade festens huvudmoment, ett motstycke således 
till vårmyten i annan och dock liknande omklädnad: Istar-Tam-
muz, Isis-Osiris, Venus-Adonis o. s. v. 

Kybele dyrkades ursprungligen på berg och i skogar, och 
festen utspelades då som ett larmande tåg genom skog och 
mark, därvid man under gråt och klagorop sökte efter den för
svunne Attis. De mest framträdande kultställena synes hava varit 
grotthelgedomar. I dylika grottor, vilka även spela en roll i At-
tiskulten, stod gudinnans bild.1 I Pessinus vid foten av det berg, 
där den av en vildgalt dödade Attis fått sin grav, stod gudin
nans centralhelgedom innehållande hennes bild, en människo-
liknande, från himlen nedfallen sten (meteorsten?). Under andra 
puniska kriget överfördes den svarta stenen till Rom, 205 f. Kr. 

Enligt Roscher inleddes festen i Rom redan den 15 mars 
med ett midnattligt tjuroffer för markens gröda. Men de egent
liga festdagarna inföllo under 22—27 mars. Första dagen, AR-
BOR INTRÄT, började sorgeceremonierna. Det ständiga gröns
kande barrträdet, sinnebilden av den aldrig utdöende naturkraften, 
var vårguden Attis symbol. Man drog ut i skogen och fällde 

1 Archäol. Zeitung 1880, pl. 1—4. 
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en tall eller pinje, varpå efter hemkomsten Attis bild blev fästad 
(cruci fixus) och trädet pryddes med musikinstrument, violer, 
kransar, fåglar och fyrfotadjur samt omlindades med band. So
len stod vid denna tid i Väduren. Som anspelning på ekvinok-
tialtecknet ställde man ett lamm vid stammen av det träd, på 
vilket guden dött, och lammet offrades enligt en viss ritual, då 
prästerna på natten celebrerade Attis lidandesmysterium. Det 
färdigsmyckade trädet fördes i högtidlig procession till Kybeles 
tempel, som hade form av en grotta, och nedlades där un
der gråt och klagan inför gudamodern. Under tre dagar vilade 
den döde Attis på ett slags Ht de parade, beskådad och be
gråten av mängden åskådare. Sorgebetygelserna kulminerade 
den 24, DIES SANGU1NIS, då den religiösa yran och extasen 
steg till sådan höjd, att prästerna sargade sig själva till blods. 

Omedelbart därefter, den 25, följde den stora jubeldagen, 
HILARIA, då man firade Attis uppståndelse, ljusets seger över 
mörkret, den tidpunkt, då dagen för första gången var längre 
än natten. Den 26 var en vilodag, REQUIETIO, och den 27 
skedde avslutningen, LAVATIO, då gudinnans bild i procession 
fördes till badet i Almo. 

Vid de med kulten förenade taurobolierna och kriobolierna, 
offrandet av en tjur eller vädur, mottog den invigde ett bloddop, 
som hade innebörden av ett reningens och pånyttfödelsens bad. 

Den frygiska myten med dess karaktär av mysterium kom 
att utöva stor makt över människornas sinnen och vann allt 
mer tillslutning, vilket man finner bl. a. därav att skalder som 
Lucretius och Catullus gärna sysselsätta sig med dess ceremo
nier. Gudinnan kallades den himmelska jungfrun, gudamoder, 
smärtornas moder o. s. v. Ansedda män och kvinnor tjänstgjorde 
som präster och prästinnor åt den heliga modern, och de in-
togo en synnerligen hög social ställning. Prästerna uppträdde 
i kvinnlig dräkt.1 

I Revue numismatique 1885 beskriver och avbildar P. Ch. 

i F. Nork, Der Festkalender, sid. 907 ff. Stuttgart 1847. L. Preller, Röm. 
Mythologie II, sid. 387 ff. Berlin 1883. Hithörande art. i Roschers Lex. m. fl. 
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Robert (sid. 34 ff.) några av de romerska "contorniatmynt", på 
vilka olika faser av festligheterna återgivas. 

Om kultens utbredning vittna flerstädes minnesmärken i 
form av tauroboliealtaren, exempelvis ett i Lyon, som bär årtalet 
160 samt vidare i Rhentrakten och Österrike. Ett dylikt altare 
från Athens grannskap tillhörande 2—3 årh. har på ena kort
sidan en inskrift, som förmäler att en viss Archelaus rest det 
till Attis och Rheas ära samt till minne av ett fullgjort tauro-
bolion, det första som ägt rum i Athen.1 

Det är tydligen Attisträdet och den lössläppta festyran kring 
detsamma, vi se som motiv för utsmyckningen av Tomba del 
Triclinio på gravfältet i Corneto vid Rom. En vädur vid stam
men tycks förekomma endast en gång, men för övrigt återgives 
i ständig upprepning det med band och djur smyckade kult-
trädet, omväxlande med graciöst dansande och musicerande 
män och kvinnor. Weege har dock ej insett vad det här rör 
sig om utan uppfattat dessa bilder som en avmålning av det 
etruskiska elysium.2 

Se vi nu vidare på vävnaderna, så särskilja vi i övre vänstra 
hörnet av a ett fyrfotadjur. Om denna figur håller jag före, att 
den framställer en enligt romerskt bruk gördelsmyckad offer
galt. Motsvarigheter finna vi på romerska reliefer, t. ex. på den 
bekanta talartribunen å Forum romanum, där man förevigat 
minnet av det vid högtidliga tillfällen brukliga offret av galt, 
vädur och tjur på en gång (suovetaurilia). Något längre åt hö
ger ses en människogestalt i liggande ställning, och på andra 
sidan trädet en liknande. Man bringas här på den tanken, att 
dessa bilder skulle kunna vara ämnade att återgiva en grotta 
och ett grottliknande tempel med Attis på dödsbädden. På båda 
bonaderna står till vänster om trädets topp ett behornat djur, tro
ligen det tredje av de förut nämnda offerdjuren, nämligen tjuren. 

1 A. Conze i Archäol. Zeitung 1863, sid. 74 ff. Pl. 176, 177. 
2 F. Weege, Etruskische Malerei, Abbild. I, 20. Beilage 1, Taf. 31, 

32, 36. Avb. m. vädur, se H. Rydhs anmälan av verket i Nord. Tidskrift 
1922:3, sid. 170. 
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Myllret av figurer i a och b med tempel, kapell, astralbe-
tecknade djur och heliga tecken som valknut och dubbelyxa 
synes genomgående tala om gammal kult. 

Festtågen gingo ut på att åskådliggöra allt som hörde till 
myten eller läran om årets växling och så plägade man i pro
cessionerna föra fram även det skepp, på vilket mån- eller sol
guden färdades över världsoceanen. Ett dylikt gick från Bor-
sippa till Babylon för att beteckna ljusguden Marduks begyn
nande herravälde. På kanalen nalkades guden och överfördes 
sedan till ett på hjul vilande skepp, som förde honom till temp
let i Babylon. Det är i själva verket denna CAR NAVAL, som 
givit vårfesterna det namn, som bibehålles än i dag.1 Det före
faller rimligt att antaga, att det med två astraltecken försedda 
skeppet i a har kultisk betydelse. 

Skeppet var ett av mån- och jordgudinnans attribut. Rikt 
smyckat fördes det i de romerska Isisprocessionerna. Tacilus 
berättar i Oermania 9 om Nerthus skeppsvagn, och i Solar-
liod v. 77 färdas Frigg på jordens skepp. I den gammalorien
taliska världsbilden spelade skeppet en viktig roll. Måne och 
sol uppfattades som farkoster och himlavalvet som en upp- och 
nedvänd båt. Och så kunde himmels- och jordgudinnan själv 
— exempelvis Kybele — komma att betraktas som ett kosmiskt 
skepp.2 Strax t. v. om skeppet stå några upp- och nedvända 
runor vilka av professor E. Hellquist uttylts som KUDBU. 
Det för K använda tecknet tillhör det äldre runalfabctet. 

Det kan icke undgå vår uppmärksamhet, att flera av Ö-H-
textiliernas djur giva en antydan om att vara prydda med bro
kiga täcken. Som romerska reliefer visa oss smyckades pro
cessions- och offerdjur med blommor, schabrak och gördel. 
Bruket fortlever än i dag som varje turist kan få se påskafton 
i Florens, där i den romerska kyrkans hägn vårljusets seger 
över mörkret firas med en folkfest, därvid en kultvagn föres 

1 H. Winckler, Die babylonische Geisteskultur, sid. 111, Leipzig 1919. 
2 R. Eisler, Weltenmantel und Himmelszelt. sid. 725. Miinchen 1910. 
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genom gatorna, dragen av fyra vita blomstersmyckade oxar med 
röda schabrak. 

Den från Notre Dame till Clunymuseet i Paris överflyttade 
"tjuren med de tre tranorna" bär ett täcke som i veck faller 
ned på marken.1 Denna TARVOS TRIGARANVS behandlas av 
S. Reinach,2 som påpekar detta dorsuale och hänvisar till M. 
Mowats utredning av detta ord:3 II est formé å la maniére 
de quelques noms de vétements rappelant la partie du corps 
qu'ils étaient destinés ä couvrir et désigne le caparacon 
placé en travers sur le dos des animaux menés processionel-
lement au sacrifice. Men han tillägger: il est prudent de lui 
reserver cette acception spéciale, car on ne sait s'il était em-
ployé comme terme générique pour toute espéce de housse 
pendante, posée sur le dos des animaux de parade, par exemple 
sur les chevaux attelés å un char dans la representation tri-
omphale qui décore l'arc de Constantin etc. Vi anföra vidare 
e. K. E. Georges:'4 dorsualis: auf dem Riicken befindlich, dor-
sualia: Riickendecken fiir die Thiere. Vi äro tvivelsutan berät
tigade att i detta sammanhang betrakta rygg-(röd)-lakanen på 
de i fråga varande bonadernas djur. Täckenas form synes vari
erande, och i ett par fall, t. ex. på hästen till höger om trädet 
i b går täcket upp på hans huvud. Se Schulthess' Lex. Capa
racon: hästtäcke (med huva). 

Attis träd fortlever i majstång och julgran. Ännu har maj
stången flerstädes en tupp på spetsen. Troels Lund meddelar5 

ett par intressanta bilder av majträd, den ena en fransk mi
niatyr från 15 årh., där dansen livligt trades av kvinnor och 
män i tidens dräkt kring ett barrträd i ett landskap, där får 
synas beta. På något avstånd har konstnären placerat ett lamm 
bakom trädstammen så, att man tydligt ser avsikten att poin-

1 Avb. i mitt arb. Bygdeslöjd och forntidskult, sid. 9. Lund 1921. 
2 Cultes. Mythes et Religions I, sid. 233 ff., avb. sid. 234. Paris 1905. 
3 M. Saglio, Dictionnaire. 

* Lat.-Deutsch Wörterbuch. 
5 Dagl. Liv i Norden i det XVI Aarh., Bd VII. 4 Udg., sid. 198—99. 
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lera djurets samhörighet med trädet. Vidare ses ett träsnitt av 
1609 med majdans på en öppen plats i en stad och kring ett 
träd, vari band och andra föremål äro upphängda. Och hur 
påtagligt antikens vårkult fortleva! i folkfester, därom kan man 
övertyga sig, om man exempelvis tager del av Reinsberg-Dii-
ringsfelds1 och Martin P. Nilssons2 sammandrag av majfiran-
det på skilda orter i Europa. 

Söker man göra klart för sig innehållet i Skogsbonaden är 
det väl templet, som i främsta rummet tilldrager sig uppmärk
samheten. På ena sidan därom synas ryttare, på andra sidan 
lejon. Inom och utom tempel och stapel se vi officianter vid nå
gon gudstjänst. Stapeln är korsprydd, och det ringes i klockorna.3 

Det är ganska överraskande, att på östskånska dukagängs-
drätter, s. k. blådragningar, finna i huvudsak samma framställ
ning, dock i strängare symmetrisk formgivning. Dessa drätter 
hava väl i likhet med de flesta gamla skånska textilier tillkom
mit på 1700- eller i början av 1800-talet, men gå tydligen till-' 
baka på genom tiderna undan för undan kopierade förebilder. 
Även i drätterna finner man kultbyggen, officianter, ryttare och 
fåglar jämte andra djur. Så hava några varianter på vävnadens 
ena hälft lejon, under det att andra hava hjorten, båda i för
ening med fåglar och den bekanta åttauddiga stjärnan. 

Redan tidigare4 har jag givit uttryck åt den uppfattning, 
att drätterna av denna typ återgiva dioskurernas kultapparat, 
att de båda gestalterna över kultbygget föreställa det heliga 
brödraparet, att ynglingarna till häst med en kvist i hatten äro 
deltagare i ett ryttartåg, och att raden av kvinnor med ljus i 
händerna åskådliggöra någon till riten hörande dans. Fåglarna 
synas vara tuppar och höns. Dioskurernas huvudfest i Rom fira
des vid mitten av juli, och därvid förekom ett ståtligt tåg genom 

1 Das festliche Jahr, sid. 158 ff. Leipzig 1898. 
2 Årets folkliga fester, sid. 23 ff. Sthlm 1915. 
3 Se detalj av denna vävnad i Fornvännens tilläggshäfte 1915, sid. 46. 
4 Mitt anf. arb., sid. 14. 
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staden av riddare till häst. Att lejon figurera i detta samman
hang kan måhända tydas som en hänsyftning på, att solen vid 
tiden för festen stod i Lejonets stjärnbild. Även hjorten var en 
astralsinnebild, och att han hade samhörighet med juli fram
går av symbolerna på runkalendrar. 

Det vill synas som bonaden vore en förkristligad omvand
ling av idéinnehållet i drätten, varvid man ändrat bygget till ett 
kristet tempel, men i enlighet med gammal tradition bibehållit 
fåglarna däröver. Danserskorna på drätterna pläga vanligen bära 
något emblem i händerna. Kanske äro de tempeljungfrur. Elt 
slags motsvarighet till dem tycker man sig se i de gestalter inom 
och utanför bonadens 
kyrka, vilka tydligen 
hålla någon sinnebild 
i hand. Av dräkten att 
döma äro de senare 
manliga tempeltjänare. 

. . . . , . Fig. 2. Kosmas och Damianus som barberarnas 
Vid b o n a d e n s ena skyddspatroner. Baring-Qould, The Lives of the 

kortsida stå tre män- Saints, X. 
niskogestalter i större format än de övriga och de stå på ett 
plan för sig själva. Jag har icke kunnat undgå att med dem 
jämföra reliefen fig. 4. Påfallande är överensstämmelsen i håll
ning och dräkt, fötternas ställning och växtmotiven. Särskilt 
gäller detta tre av reliefens figurer. Vidare har skulpturen en 
textilslinga som kantornament. Samma slinga återfinnes i bår
den under och över trion på vävnaden, vadan det här synes 
röra sig om vedertagen schablon. 

Reliefen är av kalksten, och förvärvad från Venedig av 
Kaiser Friedrichmuseum i Berlin. Den är inordnad i samlingen 
av italienska medeltida minnesmärken före gotiken. Museikata-
logen framhåller, huru Italiens romanska konst framväxer på 
den av longobarderna skapade grunden under byzantinskt in
flytande och efterverkan av antika och gammalkristliga stilfor
mer. De germanska invandrarna medföra endast primitiva ty
per av mellaneuropeisk djurornamentik. Denna råa figurstil, 
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varpå fig. 4 är ett exempel, överföra de på kristliga komposi
tioner. 

Det skulle väl snarast kunna tänkas, att bonaden går ut 
på att skildra någon kristlig fest, vilken i likhet med så många 
högtids- och helgdagar i den kristna kyrkan efterträtt någon 
tidigare hednisk — i detta fall någon motsvarighet till diosku
rernas högtidsdag. 

Fig. 3. Detalj av Skogsbonaden. 

Forntida vise grubblade över Makrokosmos och Mikro
kosmos, den spekulation, som gick ut på att se världen i stort 
inrättad som människan i smått. Världsalltet betraktades som 
en besjälad organism och kunde således inverka på den mindre 
organismen, människan. Vi veta vilken vikt som lagts vid stäl
landet av horoskop: sol, måne, planet och zodiaktecken avgjorde 
en människas livsöde. 

I den forntida lidräkningen sammanföll nyåret med vår
dagjämningen. Se vi efter i en av våra almanackor, där zodi
aktecknen äro upptagna, finna vi vid denna tid Vädurens tecken. 
Detta är emellertid oriktigt. Till följe jordaxelns rörelse i rym
den i motsatt led mot den dagliga rotationen äger en förflytt-



Bildvävnaderna från Över-Hogdal och Skog. 49 

ning rum från öster mot väster. För närvarande befinner sig 
dagjämningspunkten i slutet av Fiskarnas stjärnbild och skall 
snart vara belägen i Vattumannen. Denna sakta men väldiga 
omgestaltning av himlen fullbordar sin bana under en period 
av omkring 26,000 år. Man kallar denna rörelse vårdagsjäm-
ningspunktens präcession.1 

Med tanke på forntidens astrala syn på tingen är man re
dan på förhand böjd att tro, att stort avseende skulle fästas 
vid det ekvinoktialtecken, vilket under en tidrymd av något 

' j 
>» r-nt:. 

I * 

: 

Fig. 4. Kalkstensrelief. 

mera än 2,000 år framför andra blev det ledande. Denna för
modan bekräftas även. Nyss framhölls Vädurens betydelse i 
samband med livsträd och Attiskult. Under Vädurens tidsålder 
sattes kristendomen i system, och vilken förnämlig plats har 
icke lammet intagit i den kristna symboliken och konsten? 

Vädurtidräkningen infördes under konung Nabonassar i Ba-
bylonien (747—735), en kalenderreform, som genast vann efter
följd och antogs i hela Orienten. 

Mera än 2,000 år dessförrinnan måste man hava räknat 
efter Oxens stjärnbild. Detta för oss tillbaka till all historias 

1 C. Flammarion, Populär Astronomi, övers, av N. V. E. Nordenmark, 
Sthlm 1897, sid. 30 ff. 

i —Fornvännen 1923. 
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början över huvud, och till den tid, då Babylon grundlades. Ba-
bylonisk-assyriska samt vediska hymner och konstverk visa till 
fullo Tjurens och Kons herravälde. Egypterna dyrkade Apis, 
Isis och Hathor avbildades som kor, hos kreterna rådde Mino-
taurus, gallerna hava efterlämnat minnesmärken, på vilka Tju
ren med de tre tranorna är avbildad. Även häruppe spåras 
återklangen; de gamla nordborna höllo oxar och kor heliga, 
blotade till dem och använde dem som orakeldjur. 

Den astrala världsåskådningen var emellertid redan tidi
gare satt i system i samband med en förutvarande kultur, som 
kan spåras på alla områden, och som förstått att gjuta reli
gion, tänkande och samhällsskick i fasta former. Åtskilliga vitt
nesbörd bevara minnet-av denna tid och av Tvillingtecknets 
inflytande. Tvillingarnas månad var i den nybabyloniska ka
lendern helgad åt månguden, alla gudars fader. Dennes faser 
som av- och tilltagande måne motsvarades av Tvillingarna (Ka-
stor och Pollux). Också är dioskurlegenden i mytisk-historisk 
omklädnad vanligen betecknande för en ny utvecklingsepok. 
Legenden handlar om två bröder, vilka ej kunna vara varak
tigt förenade; den ene bringar den andre döden. Detta är för
hållandet mellan måne och sol liksom mellan ljusmåne och 
svartmåne. Den bibliska historien börjar med Kain och Abel, 
Roms historia med Romulus och Remus. (Jfr Balder och Höder).1 

Ursprungligen voro således Tvillingarna måninkarnationer. 
Enligt grekisk uppfattning stodo de mellan mörkret och ljuset, 
symboliserande gryning och skymning. Den jämförande myto
logien har sammanställt dem med de indiska Asvins, "morgon-
rodnadens förridare". Av inskriptioner, som Winckler upptäckt 
i Boghaz-Köi2 framgår, att Tvillingarna dyrkades där i 14 årh. 
f. Kr. i förening med Mithra, Varuna och Indra. Hymner i Rig-
veda I skildra brödraparet som himlavalvets väktare och huru 

1 Winckler, anf. arb., sid. 10 ff., 78 ff. 
2 Winckler, Die Arier in den Urkunden von Boghaz-Köi. Orient. Lit. 

Zeitung 1901, sid. 289 ff. 
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de i denna egenskap tre gånger om dagen och tre gånger om 
natten färdas i båt över världsoceanen. 

Sannolikt överfördes kulten redan under de stora vandrin
garna till öarna och Mindre Asien och höll sig till en början 
i folkets nedre skikt som en dyrkan av småväxta underjor
diska varelser, de där skänkte växtlighet och trivsel samt bot 
för sjukdomar. Tidigt trängde kulten fram till Sicilien och Ita
lien, och även i Etrurien måste de hava varit föremål för 
ivrig dyrkan, då deras bilder höra till de vanligaste prydna
derna på de etruskiska speglarna. Omsider blevo de i Stor
grekland som i Rom i egenskap av hästtämjare och ryttare 
samt utövare av allsköns idrott det unga sportälskande ridder-
skapets speciella idoler. Deras fest var en av de mest glän
sande i Rom och firades den 15 juli, således vid fullmånen 
efter sommarsolståndet. Det med festen förenade ryttartåget er
bjöd riddarna ett framträdande i fulla glansen av deras kri
giska ståt. Smyckade med olivkvistar drogo de upp till Forum 
och Kapitolium för anställande av tackoffer. I Circus Flaminius 
ärades dioskurerna som alla idrotters främjare med spel och 
tävlingslekar. Deras bildstoder plägade uppställas vid ingången 
till rännarbanorna och de avbildas ofta på grekiska och ro
merska mynt. 

Som sjöfarandes beskyddare ärades de i hamnar och iden
tifierades i denna egenskap med kabirerna på Samothrake m. fl. 
platser, vilkas kult återigen var förenad medModer-Jord-dyrkan, 
även den uppfattad som tvåtal: Demeter-Persefone. Vid slutet 
av 2 årh. f. Kr. fanns på Delos en helgedom ägnad åt dioskur-
kabirkult. Moder-Jord-templet plägade vara beläget i omedelbar 
närhet av de manliga gudarnas. Kabirerna voro yxbärande. 

Kvinnorna sågo i dioskurerna beskyddare och helbregda-
görare vid sjukdomsfall, och särskilt i detta avseende hade kul
ten slagit djupa rötter hos folkets stora massa. 

Uråldrig var uppfattningen av Tvillingarna som en vit och 
en svart häst eller som två vita hästar. Som chtoniska makter 
uppträdde de i gestalt av två ormar och i egenskap av ljus-
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gestalter som två tuppar, Deras förnämsta attribut voro spet
sig, äggformad huvudbonad, lans, stjärna, krans och palmgren. 
På mithraiska minnesmärken avbildas de, en med höjd, en 
med sänkt fackla i hand. Ett annat attribut, som tilldelats de 
läkekunniga bröderna var den av forntiden som kryddväxt högt 

Fig. 5. Skånsk dukagängsdrätt. Nordiska Museet. 

skattade örten Silphion, vilken lämnade den ända in i vår tid 
i folkmedicinen flitigt brukade drogen dyvelsträck. Den äldsta 
kultsymbolen i Grekland bestod av två vertikala stänger, sam
manhållna av två tvärslåar. Detta tecken medförde spartanerna, 
när de gingo till strids.1 

Men Tvillingarnas tecken hade även formerna Y, variant 
Y, samt H, I och Z.2 Och dem torde vi väl allt emellanåt möta 
i textil och annan ornamentik. Det skulle således icke vara 

1 L. Preller, Röm. Mythologie II, sid. 300 ff. Berlin 1883. Roschers Lex. 
I, 1164. Pauly-Wissowa, Realencyclop. V, 1987, m. fl. 

2 W. Schultz, Das Hakenkreutz als Grundzeichen des westsem. Al-
phabets. sid. 187. Memnon III, 1910. 
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riktigt, när Déchelette1 och andra upptaga S-symbolen bland 
soltecknen. Äldre än solkulten var månens herravälde i myt 
och konst. 

I sitt arbete Hjemligt Hedenskab har G. Schiitte sid. 238 
efter Baltzer återgivit en hällristning från Tanum och däri velat 
se stjärnbilder. Mera angående denna fråga kan läsas i Scott. 
Geograph. Magazine, Oct. 1920. Jag meddelar här i fig. 6 a 
en del av nämnda ristning. De båda över hjorten placerade 

T v . ' 

Fig. 6 a. Bilder pä hällristning i Tanum. b, c ornering 
pä drätter i Nordiska Museet. 

mänskliga gestalterna har dr S. uppfattat som Tvillingarna. Be
trakta vi dem närmare, så synes mig deras månkaraktär av
siktligt betonad. De båda silhuettartat framställda figurerna vända 
varandra ryggen och äro böjda i form av månskära. De synas 
framväxa ur eller vila på hornen av en hjort. Närmast över 
dessa figurer stå fyra parvis mot varandra vända fyrfotadjur. 

Det egendomliga är nu att finna dessa ristade bilder upp
repade textilt, nämligen just i de här avhandlade blådragnin-
ningarna. På vävnaden fig. 6 b är det tvillingar, tempel och 
hjort, på fig. 6 c samma kultbild med två par lejon. Vidare är 

1 Revue Archéologique XIII. Paris 1909. 
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det märkligt att på fig. 6 b finna de båda tvillingtecknen H 
och S inkomponerade i orneringen, H under tempelbilden och 
S i bården vid hjortmotivet. Och man undrar, huruvida de i 
fig. 5 och 6 b, c i fotsid dräkt framställda människoparen äro 
präster eller kunna vara Demeter och Persefone. Här bör an
märkas, att i några varianter både det övre och det nedre pa
ret bära manlig dräkt, men detta kan möjligen bero på för
vanskning av den ursprungliga typen. 

Hjortens kosmiska betydelse hänger nära samman med 
gammal tidräkning. Taggarna på hans horn motsvarade mån
faser. Hjort och hind eller en gud med hjorthorn spelar en be
tydande roll i myt och saga, och de gingo över i de kristna 
legenderna. Kelterna hade en gud, Cernunnos med hjorthorn, 
litauerna guden Perkunos, som avbildades med älghorn. Hor
nens taggar motsvarade veckodagar, och detta förklarar bety
delsen av de båda ringar, som hänga på Cernunnos horn som 
sol och måne eller som av- och tilltagande måne.1 Guden Frej 
bar hjorthorn och använde enligt Snorres Edda hjorthorn i 
kampen med jätten Bele. Hjorten förekom i religiösa proces
sioner och som dragare för kultvagnar. På Själland byggde 
kung Hroar hallen Hjort, troligen Danmarks huvudtempel för 
hjortdyrkan, och därmed stämmer en hel del sägner, vilka i 
dunkel form omtala offerfesterna vid Lejre.2 

Tvillingarna hos Baltzer, pl. 49—50 : 8 identifierar jag utan 
tvekan med ristningen i samma verk, 51—52:4, där månbrö
derna synas vara framställda under färden i himmelsbåten. Båt
motivet ingår även i drätterna i sådan form, att man torde vara 
berättigad att däri se fartyg av kultisk betydelse, fig. 7. Jag 
jämför därmed farkosterna på ett par bronsknivar, den ena med 
två ormliknande liggande S-figurer, den andra med besättning 
av två människor, som sträcka armarna mot höjden. Båtmoti
vet å den förra går igen i en röllakanstyp, som även den hör 

1 v. Lichtenberg, Buchstabenreihe und Mythos, sid. 98 ff. Memnon 
VII, 1915. 

2 Q. Schutte, Hjeml. Hedenskab. sid. 122 ff. Köpenh. 1919. 
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hemma i "Österlen". Se Bygdeslöjd, fig. 3, 4, 10. I drätterna ser 
man även ett annat skeppsmoliv, där två fåglar sitta på båten 
eller i tacklingen. Liknande skepp finna vi på den dubbelvävda 
längden bland Ö. H.-vävnaderna. Ett annat intressant röllakan 
från samma skånska landsända visar riklig användning av S-
tecknet tillsammans med kultdjur, livsträd och Moder Jords 
åttauddiga stjärna, fig. 8. Och än i dag hör man i Torna hä
rad benämningen essatäcke för en viss typ upphämtaväv. Jag 
skulle här vilja hänvisa till den i Montelius: Vär Forntid1 av-

Fig. 7. Drätt i Simrishamns museum. 

bildade kniven med S-ornering. Den är närmast handtaget prydd 
med två liggande S, därefter med två par sädana, vartdera lö
pande ut i och sålunda förenade med en månskära. 

Till de övriga märkliga östskånska vävnader, vilka med 
bestämdhet tyckas tala om Tvillingkult, sluter sig det i tvä va
rianter föreliggande röllakan, vari en rituell vagnfärd återgives, 
Bygdesl. fig. 8. Kan månne någon slutsats dragas därav, att 
alla dessa närbesläktade textilier tillhöra samma landsända, som 
hyser hällristningarna i Järrestad och Simris samt kungagra
ven i Kivik? Även i det angränsande Listers härad i Blekinge 
finner man hängkläden med bårder, där dans och kultdjur ut
göra ämnet.2 

1 Sv. Hist. I, sid. 107. Sthlm 1919. 
2 Dylika hängkläden pläga vara utställda i Blekingestugan pä Skansen. 
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Den ådagalagda överensstämmelsen mellan innehållet i den 
ristade gruppen, fig. 6 a, skånska dukagångsdrätter och bild
vävnaden från Skog synes giva vid handen, att det här rör sig 
om ett genom tiderna segt bibehållet religiöst bildschema. Man 
undrar nu, om Tvillingarna äro representerade även i Skogs
bonaden. 

När de kristna kyrkofäderna började bekämpa hedendo
men, funno de snart, att Tvillingarnas kult var för djupt rotad 
att kunna avskaffas. Det gällde sålunda att skapa en motsva
righet, och så gingo de båda bröderna över i den kristna kul
ten som Kosmas och Damianus, läkare och skyddspatroner för 
ett antal olika yrken. Kulten blomstrade raskt upp som var att 
vänta, då dessa helgon lovade bot för alla sjukdomar. I Rom 
firades deras fest den 1 juli. Åt dem helgade påven Felix V 
(526—530) den gamla basilikan vid Forum romanum. De äro 
alltjämt i Rom barberarnas skyddshelgon, fig. 2. I vissa de
lar av Ryssland slaktade man höns och bryggde Kosmas-Da-
miansöl till de i samband med dessa helgons dag firade fa
miljefesterna.1 Måhända får man i denna sedvänja se en kvar
leva av en forntida offerfest, där den åt dioskurerna helgade 
tuppen var offerdjuret? Örätternas liksom Skogsbonadens be
vingade varelser äro utan tvivel hönsfåglar. 

Mannen med yxan på Skogstextilet har förmodats vara S:t 
Olof.2 Egendomligt är ju, att lejonsymbolen följer detta helgon. 
Se t. ex. hans bild i Över-Enhörna kyrka, Södermanland, från 
slutet av 1400-talet. Likaså har den undergörande bilden i S:t 
Olofs kyrka i Skåne fyra lejonhuvuden på sitt bälte. Även S:t 
Olofs dag med det ända in i våra dagar ivriga vallfärdandet 
till helgonbilden och källan infaller i juli månad, nämligen den 29. 

Kunna de två männen vid sidan av S:t Olof vara Kosmas 
och Damianus? Även dessa heliga hade gjorts till martyrer. 
Sedan de motstått såväl eld och vatten som kors, sten och pil 

1 L. Deubner, Kosmas u. Damian. Leipzig u. Berlin 1907. 
2 A. Branting i Sv. StOjdfs Tidskr. 1913. 
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blevo de avrättade med svärd. Nork1 sätter undergöraren Kos
mas i förbindelse med slagrutan. Det förefaller som om de 
attribut våra två män 
hålla i händerna kunde 
vara svärd och slagruta, 
Deubner nämner, sid. 
81, att Kosmas redan 
omkr. år 400 hade ett 
kapell vid Aleppo. En 
kyrka i eller vid Jeru
salem omtalas i 6 årh. 
I Palestina stiftades till 
dessa helgons ära en 
riddarorden. Å sid. 63 
förmäles, att en pro
cession den 1 juli ägde 
rum, som utgick från 
Hagia Sophia, gjorde 
halt på torget för att 
förrätta bön och sedan 
upplöstes vid ett annat 
tempel. Sådana pro
cessioner torde väl i 
allmänhet hava tillhört 
kulten. Måhända be
varas i Skogsbonaden 
minnet av en dylik fest
procession, firad vid 
klockors klang med tillhörande apparat av heliga höns, silphion-
kvistar eller palmblad? m. m. dock mera ideellt än realistiskt 
skildrad. I den grekiska kyrkan firas deras dag den 27 sept. 

Fig. 8. Röllakanstäcke från Åhus, Krist. län. 
Hemslöjdskommittcns Betänkande I, 

sid. 250. Sthlm 1918. 

I Sv. Folkets underb. öden, sid. 177 meddelar dr Grim-
berg bilden av en ristad sten i Eggeby kyrka i Uppland och 

i Anf. arb. 598 ff. 
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säger, att den återger en hingsthetsning och enligt hans åsikt 
visar, att dylika häststrider hållits även i Sverige. Det synes 
emellertid som om denna ristning borde betraktas i samband 
med den nämnda föreställningen om dioskurerna som de båda 
månhalvorna i hästhamn. Det är nämligen inga vanliga hästar 
det här är fråga om. De bära månskäran på hjässan. Grim-
berg anför som text till bilden ur Nials saga berättelsen om 
kampen mellan Starkads och Gunnars hingstar, till vilken mycket 
folk samlats, och hur leken skänkte alla den största gamman. 
I denna skildring spåras intet av den astrala mystik, som må
hända varit förenad med hingsthetsningen: uppfattningen av 
månens växlande faser som en kamp mellan ljus och mörker, 
ljusmånen uppslukad eller dödad av svartmånen. Flera bilder 
å hällristningarna tyckas återgiva denna lek liksom de båda 
djuren i Ö-H-vävnaden nära ryttaren med yxan. Liknande häst
par förekomma på två av stenarna i Kiviksgraven. Kanske var 
leken under äldre tider en religiös ceremoni.1 

Vi återfinna denna kosmiska symbolik i vad som berättas 
från det av byzantinsk etikett påverkade karolingerhovet. På 
rännarbanan där tyglade gröna och blå vagnskörare sina snabba 
spann. De gröna vigdes åt moder jorden, de blå åt himlen och 
havet. Fyrspända kapplöpningsvagnar pryddes av solens sinne
bild, tvåspända av månens. De senare voro förspända med en 
svart häst och en skimmel för att symbolisera natt och dag.2 

Härifrån föras vi följdriktigt vidare till den intressanta av
handling,3 där W. Schultz visar, att åtskilliga bildverk från 
gångna tider böra förstås som symboliska framställningar av 
månfaser. Å sid. 20 visar han, att alla dessa tretalsgrupper med 
en mittfigur och två mot eller från varandra vända djur eller 
andra bilder utgöra fullmåne- eller nymånegrupper, d. v. s. äm-

1 Se Baltzer, 9—10:1. 
2 A. v. Gleichen-Russwurm, Riddarliv. övers. Sthlm 1921. 
3 Die Anschauung v. Monde u. seine Gestalten in Mythos u. Kunst 

d. Völker. Verl. d. Treptow-Sternwarte, Berlin-Treptow 1912. 
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nade att återgiva månen med en månhalva vid vardera sidan, 
under det att liknande bilder utan mittfigur betyda de båda 
månskärorna. Denna mening delas av E. Diez,1 som omtalar, 
att han sett en mängd dylika mångrupper på selbågar i Nor
diska Museet. Dessa tretalsgrupper gå tillbaka till förhistorisk 
tid och förekomma över hela världen. De äro talrikt företrädda 
i den textila bygdeslöjden i vårt land och i såväl kyrkliga som 
profana orientaliskt påverkade praktvävnader från äldre tider. 

Inom heraldiken hava dylika sammanställningar kommit 
till riklig användning, och de hava ju rent av namn av vapen
stil. En sådan grupp, bestående av en örn med utbredda vingar, 
vilande på två lejon, förekommer på en relief i Louvre med 
konung Ur-Ninas namn (2750). Troligen har stenen varit in
satt över en palatsport och utgjort staden Lagaschs vapen. En
ligt Woermann är detta världens äldsta vapen.2 

Först och sist får man vid en undersökning som denna 
klart för sig hur relativt oförändrade symboler och därav här
rörande ornament bibehållas och föras vidare. Helt visst äro 
vi berättigade att i mycket av det som i form och färg glatt 
vårt öga och väckt vår undran, se minnen från Tvillingarnas 
långt avlägsna era. Och vi föistå, att den religiösa åskådning, 
som då omfattades, med nödvändighet måste skapa en bild
värld, där tvåtalet skulle komma att göra sig starkt gällande. 

1 Ein seldschukischer Turklopfer. Zeitschr. f. bild. Kunst 1921, sid. 18. 
2 Geschichte der Kunst I, sid. 118. Leipzig u. Wien 1915. 


