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Det är korta och enkla ord, men de vilja säga mycket, och vi våga tro, 
att E. K. H. skall förstå allt det som i dem är inlagt. 

Redaktionskommittén anhåller att pfi samtliga författares vägnar fa över
lämna de svenska arkeologernas hyllningsskrift. 

KUNGAGKAVEN I KIVIK 

Kan bildgåtan lösas med hjälp av en lerbild, även den cn gåta? Följande 
försök därtill grundar sig på en iakttagelse, som jag gjorde 1923—24, 
innan jag överhuvud lärt känna den rikliga litteratur som berör dessa 
problem. Jag fann att lerbilden (fig. 194—196) erbjöd en viss bestämd lik
het med kiviksjirocessionanterna (fig. 197, 198). Det var en böotisk terracotta 
från ungefär mitten av 600-talet f. K. Meningarna om vad dessa små staty-
etter innebära äro delade. Fastslaget är emellertid att de jilägat placeras i 
tempel samt nedläggas i gravar. l>e här återgivna tvenne teckningarna samt 
ett fotografi visa tydligt terraoottans tågeltycke. Terracottomas ofta groteska 
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Lund I99A 

Fig. 194. Fig. 195. 
Böotisk sengeoraotrisk terracotta ui 

Fig. 196. 
seminariets för klassisk fomkunskap 

ingår i Lund. Mindre än '/»• Teckning resp. foto av förf. 
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Fig. 197. Fig. 198. 
Kivikgravens hällar nr 7 och 8 enl. Hilfeling. Efter Norden. 

Med ledning av de nyligen tillrättakomna delarna har häll nr 8 av A 1 ra-
g r e n (Hällristningar fig. 117) rekonstruerats med 4 figurer t. v. och 5 

(i st. f. 4) figurer t. h. om offerkaret. 

utformning har hittills ansetts bero på brådska och oskicklighet vid mass
tillverkning, då man här avsill framställa människobilder, men är efter mitt 
förmenande i lörevariuide och jämförliga fall resultatet av en medveten och 
avsiktlig tanke. Jag tror att detta utformande bör inrangeras under själsfå-
gelidén. Denna "Seelenvogelliinke" fanns i Grekland (fig. 199—202) såväl 
som i Egypten och återfinnes även hos babylonierna. Gilgamescheposets 
sjunde tavla ger en utomordentligt drastisk bild av hur babylonierna före
ställde sig livet efter döden i fågelgestalt. Själsfågeltaiiken har följts så långt 
tillbaka, att språnget över till nordeurojieisk bronsålderstid icke behöver te 
sig jiå något vis fantastiskt. Själsfågnlidén spåras för övrigt ännu i vår tids 
skrock. Dösarna från tidigare tid förbindas ibland med fågelskrock, som i 
sig gömmer en underlig blandning av folketyimologisk bildförvanskning och 
ursprungliga religiösa fågelidéer. Jag åberojrnr betr. detta skrock exempelvis 
Bengt Engströms uppteckningar i "Fornläinningar och fynd från förhisto
risk tid i Bara härad" (Lund 1927) sid. 19 och 26. 

Fig. 199. 
Grekisk vasmålning (den döende Prokris). Efter Weicker. 
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Fig. 200. 

Fig. 201. Fig. 202. 
Fig. 2O0—202. Grekiska tcrracottor, av förf. sammanförda i typologisk serie. 

Jfr fig. 196. Efter Weicker. 
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Jag vågar sålunda påstå att Kiviksgravens sten nr 7 föreställer den avlidne 
hälsande — fig. 197 längst ned t. v. — och förenande sig med de i procession 
framskridande avlidna förfäderna. Sten nr 8 utgör en fortsatt framställning 
av den avlidnos hädanfärd. Liksom Bing konstaterar utveckling från hingst-
scenen å sten nr 7 till offerkaret å sten nr 8 så spåras även utvecklingen 
i det förhållandet, att den avlidne, som å sten nr 7 fortfarande har människo
gestalt, på sten nr 8 definitivt förenat sig med själsfåglarna. De åtta själs
fåglarna å sten nr 7 ha på sten nr 8 utökats till nio stycken, gruprjerando 
sig omkring offerkaret, väl därur hämtande kraft för den dåd- och kraftlösa 
skuggtillvaron. Ytterligare krafltillskott skänker eldborrningsscenen. Av 
stenens övriga sex skepnader kanske man törs identifiera den kjortelförsedda 
som kvinna och våga i henne och närmaste mansfigur se ett par som trots 
sin odeciderade framställning likväl representerar livskraftstanken. Det 
voro naturligt om framställningen i en grav icko präglades av samma djärvhet 
som präglar hällristningarnas årsväxts- ooh äringskult. De övriga fyra 
skepnaderna återfinnas såväl nedtill å sten nr 8 som å sten nr 7. Stymp
ningarna äro nog endast skenbara. Målning kan hava bättrat vad som brast 
i ristningen. 

Vad är då huvudinnehållet av min hyjxites? Helt enkelt ett inrangerande 
av Kiviksgraven i den religiösa föreställningsvärld, till vilken babylonier, 
greker och väl även de nordiska bronsåldersmänniskorna bekant sig. För 
gravens ålder ger väl min utläsning inga bestämda data men om dess idé
innehåll behöver nog icke råda tvivel. 

Bland litteratur, som icke direkt berör Kiviksgraven, vill jag hänvisa till 
F. Winter: "Die Typen der figiirlichen Terracotten"; E. Briem: "Baby
loniska myter och sagor"; Georg Weicker: "Der Seelenvogel"; Emil Smith: 
"Hellas for Homer". 

Vald. Severin. 

Ä R K E B I S K O P F E O K T I S T * S I G I L L 

Den framstående mynt- och sigillkännaren prof. A. V. Oreénikoff i 
Moskva har meddelat, att Ryska Vetenskapsakademien i sitt Institut för 
dokument, brev och böcker äger fyra exemplar av ärkebiskop Feoktists si
gill.1 Dessa ha tillhört N. P. Lichaceffs samling och finnas avbildade i en 
av denne färdigställd atlas, som dock ej utkommit efter L:s avlägsnande 
från akademien. 

Det liknande sigill från Troitskaja, som omnämndes i Fornvännens notis, 
hänför sig ej till Troitskaja Ladra vid Moskva utan till Troitskij Sobor 
(katedral) i Pskov. 

T. J. A. 
i Fornvännen 1932, sid. 190. 


