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FRÄN KIVIK TILL EGGJUM 
I. 

DE GRAVMAGISKA BILDRISTNINGARNA 

AV 

A R T H U R NORDEN 

D
e bägge i anslutning till häl l r is tningar av mer eller 

mindre betonad bronsålderstyp framträdande runrist

n ingarna vid Himmelstadlund1 och Kårstad2 synas göra 

den slutsatsen rimlig, att den med bronsålderns bild-

schabloner av skepp, hästar , fotsulor o. cl. förbundna magien beva

rat någonting av sin ursprungl iga betydelse ännu under romersk 

järnålder eller vid folkvandringstidens inbrott, om nu de ifrågava

rande runinskrif terna böra tidfästas så sent. 

Slutsatsen kan förefalla överraskande, sedd mot bakgrunden av 

den uppfattning av hällr istningssedens snävt bronsåldersbegrän-

sade uppträdande, som länge rådde bland arkeologerna. Emellertid 

ha under det sista decenniet nya fynd och iakttagelser kommit den 

gamla åsikten att förefalla alltför r igorös, och allmänt medgives nu

mera,3 att häl l r is tningar av gängse bronsålderstyp utförts ännu un

der bronsålderns slutskede och i jä rnå lderns begynnelse, samtidigt 

som man vet, att den vid de äldre r i s tn ingarna utövade kulten fort-

1 A r t h u r N o r d e n , Hällristningstraditionon och den urnordiska 
runskriften, i Festskrift till Kronprins Gustaf Adolf 1932. 

2 H. S h e t e l i g och M a g n u s O l s o n , Kårstadsristningen, i Bergens 
Museums Arbok, 1929, nr 1. 

8 H. S h e t e l i g , Runeskriftens kilder, i Borgens Museums Arbok, 
1930, 3 h., sid. 11. D e n s., Det norske folks liv og historie, 1930, sid. 76, 87. 
G u n n a r E k h o l m , Bronsålderns hällristningar, i Nordisk Kultur, XXVII, 
sid. 82. A. N o r d e n , Neue Ergebnisse der schwedischen Felsbilderfor-
schung, i Ipek 1927. O. A l m g r e n , art. Felszeichnung i Eberts Reallexikon, 
sid. 218. 
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satt ännu mot bronsålderns slut. Dessbättre är beviset för denna 
sista omständighet av sådan art, att det icke lämnar rum för tvivel: 
i en större s. k. "bål-hög", uppkommen vid långvarig kultutövning 
(offerdjurens stekning) å ett berg med hällristningar vid Leonards-
berg i ö. Eneby socken i Östergötland, anträffade jag en knapp från 
bronsålderns 5:e period,4 medan ristningarna vid och under högen 
i likhet med de omgivande bergens fyndgrupper (t. ex. Ekenbergs) 
säkerligen härstamma från äldre perioder. Högen hade nämligen 
under långa tider vuxit på höjden och bredden, så att den nu över
täckte stora delar av den ristning, till vilken kulten anknutit. Och 
knappen låg ingalunda ytligt: kulten vid ristningen föreföll ha fort
satt även efter den tid, då den tappades i glödhögen. 

En ristning vid Boda i Uppland har G. Ekholm sammanställt med 
den strax intill ristningen belägna bekanta hyddgrunden från brons
ålderns 4:e period.5 

Bland andra iakttagelser, som gå i samma riktning, förtjänar an
tecknas vad jag tror mig ha funnit' vid utgrävningen av den grav
hög, som ansluter sig till det bekanta, av Einar Kjellén funna prakt
fulla bildskeppet vid Brandskogen i Uppland. Att grav och ristnin
gar höra samman, förefaller mig mest rimligt att antaga. Men grav
byggnaden med de sparsamt inblandade benflisorna tillåter ingen 
annan datering än till bronsålderns sista del och järnålderns tidi
gaste århundraden eller ock till någon tidig del av folkvandrings
tiden; skeppets starkt barocka bronsålderstyp hänvisar det till det 
förstnämnda tidsavsnittet, vadan högen väl sannolikt också hör dit. 

Även daterbara detaljer i själva ristningarna hänvisa en del av 
dem till yngre skeden av bronsåldern. Svärdbilderna å några av de 
östgötska ristningarna, främst de vid Hiramelstadlund, förete vissa 
drag, som icke motsäga en datering till yngre bronsålder, om de 
också icke äro pregnanta nog att giva full visshet åt densamma. 
Större vikt må då fästas vid den av G. Sarauw påpekade överens
stämmelsen mellan de rektangulära sköldar, som bäras av några 
ryttare å en ristning vid Tegneby i Tanums socken, Bohuslän, och 
vissa sköldformer från den förromerska järnåldern. Sambandet mel-

4 Östergötlands bronsålder, sid. 33, 64. 
'G . E k h o l m , "Boda", i Eberts Reallexikon. 
"A. N o r d e n , Brandskogsskeppet, i Fornvännen 1925, sid. 390. Grav

röset vid Brandskogskopjiet, Uppl, foriiin.-för:s tidskr. 1927, sid. 172 f. 
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Fig. 1. 
Hällristningen vid Olsker på Bornholm, förut täckt av gravar från 

bronsålderns 5:e period. 
T. v. om skeppen synes det år 1929 bortsprängda partiet av berget; 

överst kvarligger jordtäcket, vari gravarna befunno sig. 

lan den runda, med bucklor försedda sköld och det svärd med åt 
bägge sidor upprullad doppsko, som bäres av en krigare å en rist
ning vid Nedre Hede i Kville socken, Bohuslän,7 och motsvarande 
former från bronsålderns 4:e period (Montelius, Minnen, fig. 
1164) är lika iögonenfallande, som den av C. A. Nordman påpekade 
likheten mellan vissa av de bohuslänska hällristningarnas ormar och 
bilder å rakknivar från yngre bronsåldern. I Aarsberetn. 1908 hade 
Andr. M. Hansen gjort liknande jämförelser för skeppsbildernas del. 

Det å en hällristning i Tose socken, Bohuslän, uppträdande hak
korset med upprullade ändar (Baltzer, pl. 16) liksom ock ett snar
likt tecken, anfört av Brunius (Försök till förklaringar etc, pl. I, 
fig. 9) och befintligt i Foss socken i samma härad som det föregå
ende, ha paralleller först inom den 5:e periodens ornamentik. 

1 A. N o r d e n , Neue Ergebnisse der schwed. Felsbilderforschung, Ipek 
1927, sid. 163. G. S a r a u w och J. Al in , Götaälvsområdets fornminnen, 
sid. 278, 286. C. A. N o r d m a n i Oldtiden 7, sid. 200 f. 
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Vid Olsker i närheten av Allinge på Bornholm anträffades år 
1929 vid sprängningen av en bergklack, Storlökkebakken, en hällrist
ning, bestående av några skepp samt skålgropar. Ristningen fram
kom, då arbetarna hade avlägsnat ett »indtil et Kvarter tykt Jord
lag».8 I detta jordlager fanns kol och dylikt från förstörda >Brand-
pleter>, och dessutom iakttogos tre urnor. En, som stod i jorden utan 
allt skydd, är förstörd, men tvenne (fig. 2—3) tillvaratogos och fin
nas nu i Bornholms museum, ehuru innehållet förstördes vid spräng
ningen. Det större kärlet synes ha stått i en stenskoning (skiffer-
hällar) c:a 2,5 m. från det översta skeppets nos; det mindre kärlet, 
som har öra, befann sig på 1,5 m. avstånd från det större och stod 
blott en m. från samma skepp. Sambandet med ristningen synes här 
särdeles välbestyrkt. Lerkärlen tillhöra Montelius 5:e period (jfr 
Minnen nr 1419—1421; 1428—1436); därmed stämmer, att åtminstone 
två av skeppsbilderna äro av tämligen barock typ. 

Så långt synes saken numera fullt klar. En obruten succession 
förenar den förromerska järnålderns spridda utlöpare av hällrist-
ningskonsten med den på tidigare perioder fallande huvudmassan 
av ristningarna. Men löpa sedan några iakttagbara förbindelseleder 
vidare från den etapplinje, där vi nödgas lämna företeelsen under 
förromersk järnålder, och till den punkt, där vi till synes återfinna 
densamma under sen romersk järnålder eller folkvandringstid, vid 
Kårstad? Har den överlevat den "hiatus", som klimatförsämringens 
fimbulvinter länge ansetts ha utgjort i nordiskt kultursammanhang? 

Svaret på denna fråga är ännu icke givet, men det föreligger ingen 
anledning att misströsta om detsamma. Redan nu peka bestämda 
analogier på, att ett traditionssamband i flera fall otvivelaktigt fort
plantat sig över det ifrågavarande tomrummet. Då saken är av vikt. 
att få utredd, anföras här de betydelsefullaste av dessa. 

Största betydelsen ville man tillmäta företeelser inom religionens 
värld, där ju konservativa krafter äro starkt verksamma. Det är då 
av vikt att fastslå, att de nordiska gudagestalterna synas ha suc
cessivt utvecklat sig ur den starka h o p l o l a t r i , den vapen-kult, 
som låter iakttaga sig på bronsåldershällristningarna med deras 
många kultiskt betonade vapenbilder. Denna vapen-kult lyser ju 

• Th. L i n d : Helleristningerne paa Storlökkebakken i Olsker, i >Hilsen 
fra Bornholm til M. K. Zahrtmann, 1931>, sid. 34. — A. Norden , tele-
gramkommontar i Stockh.-Tidn. 25 sept. 1929. 
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Fig. 2. 
Lerkärl från Olsker-
hällristningen, kring-
ställt med skiffcrhällar 

och täckt av dylik. 
II. 23 cm, diam. 28 cm. 

Fig. 3. 
Lerkärl från Olsker-

hällristningen, f. i 
oskyddad grav. 

H. 8 cm, diam. 14 cm. 

Fig. 4. 
Bältehake från brons
ålderns 2:a period, f. 

i Villfarahögen i 
Skäne. 

igenom ännu i den slutande hedendomens fasthållande vid spjutet 

hos Odengestalten, yxan-hammaren hos Tor, svärdet hos Saxenot, 

vem nu sedan denna senare gud än är.9 

Vissa starkt utvecklade lokala kulter sådana som den av den 

heliga yxan i Norrköpings- resp. Simrishamnstrakterna kunna i en 

mot religionsutvecklingen svarande formväxling följas från brons

ålderns tidigaste perioder över folkvandrings- och vikingatidens 

s tarka Tor-kult och fram till medeltidens kraftiga S:t Olofsdyrkan 

— en kult av Tor och S:t Olof, som låtit iakttaga sig ända in i vår 

egen tids folktro och folkbruk i i frågavarande bygder.10 

Till de under Hallstatt-tid hitupp importerade hakkors - och triskele-

figurerna har Hammarstedt återfört den tradition, som ännu kvar

levor i våra ju lkusa r och därmed besläktade brödformer (Såkaka. 

sid. 267 ff.). Hammarstedt är av religionshistoriska skäl böjd för 

att anse, att dessa brödtyper uppkommit redan under bronsåldern 

och därifrån fortplantat sig till vår tid. 

I fråga om vissa gravformer förefaller kontinuiteten obruten. 

Den skeppsformiga stensättningen som gravtyp ha r genom Gre-

wingks m. fl:s forskningar i Balticum, B. Schnittgers och Harald 

Hanssons på Gotland samt efter all arkeologisk sannolikhetskalkyl 

även Hara ld Hanssons utgrävning 1932 av de tre stenskeppen vid 

" T o r g n y S e g e r s t e d t , Nordiska vapengudar, i Skrifter tillägnade 
P. G. Eklund 1911. — A. N o r d e n : Östergötlands bronsålder, sid. 147—151. 

10 Jag hänvisar till min framställning i uppsatsen "S:t Olofsyxan" i 
denna tidskrift, årg. 1925. 
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Hjortekrog i Törnsfalls s:n, Småland (å bronsåldersgravfält) visats 

framkomma under yngre bronsåldern, på Gotland under bronsålderns 

4:e period, u och den låter genom fynden följa sig under den åter

stående bronsåldern samt jä rnå lderns l : a period. Därefter upphöra 

spåren av detta gravskick på Gotland, såvitt hittills är bekant, men 

på Öland och å svenska fastlandet samt i Norge finnas antydningar, 

som med till visshet gränsande sannolikhet få tolkas så, att gravfor

men där uppträder såväl under La Téne-tid som under romersk järn

ålder och tidig folkvandringstid.12 Så påpekar O. Almgren13, att av de 

talr ika stenskeppen i Alunda socken i Uppland flera ligga å gravfält 

från romersk järnålder och att i ett fall ett gravröse från yngre jä rn

åldern befunnits upplagt över ett stenskepp. P å Öland finnas, enligt 

vad T. Arne och M. Stenberger meddelat mig, flerstädes skeppssätt

ningar å gravfält från romersk järnålder . Så är t. ex. å Karums älvar 

den bekanta stora skeppssättningeu Noaks ark belägen mitt uppe i ett 

stort gravfält från La Téne-tid, vilket möjligen sträcker sig in i ro

mersk järnålder . Ett l iknande mycket ålderdomligt intryck gör der 

s. k. Glysas grav i St. Malms socken i Södermanland. I Norge finnes 

bl. a. en skeppssättning å ett s törre gravfält med gravar från för

romersk jä rnå lder (huvudsakligast) och yngre järnålder.1* 

Emellertid bör hä r framhållas, att huvudmassan av dessa sten-

skepp ännu icke ä r undersökt, och att fynden i de skepp, som un

dersökts, ofta äro så obetydliga eller så mångtydiga, att hittills en

dast ytterlinjerna till gravformens kronologi kunnat uppdragas . 

Företeelsen omsluter bronsålderns mitt å ena sidan, yngre järnål 

dern å den andra, men antydningar till en sammanhängande utveck

lingskedja kunna trots allt redan skönjas innanför denna ytter-

kontur.15 

" H a r a l d H a n s s o n , Gotlands bronsålder, sid. 61 och flerstädes. 
D o n s . , Ett nytt hällristningsområde, i Festskrift till Gunnar Ekholm 1934. 

" Att stenskeppen även på svenska lastlandet någon gång kunna till
höra bronsålderns gravskick, visar ju stenskeppet i Lugnarohögen, Hass-
lövs sn, Halland. 

"Upplands fornm.-för:s tidskrift 1912, sid. 337. 
14 II. S h e t e l i g , Norges Inskrifter mod de eeldre Runer, sid. 67. 
14 De i samband med andra, utifrån kommando impulser framträdande, 

verkliga båtbogravningarna sådana som de i Vendel, Tuna, Ultuna och 
Valsgärde, och den under yngre järnåldern dominerande likbränningen i 
båt, betygad genom klinknaglarna i brandresterna, visa i varje fall, 
hurusom förutsättningar för en gravvårdsform sådan som stenskeppet 
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Även för ett antal andra gravformer kan en fortsatt utveckling 

från bronsåldern ned genom den förromerska jä rnå ldern och vidare 

in i romersk tid iakttagas. T. Arne, som utförligast sökt belysa 

detta utvecklingssammanhang (i Fornvännen 1919, sid. 216 f., jfr 

även H. Hansson, Gotlands bronsålder, s. 88 f.), framhåller så

som tänkbart , att den senare förromerska jä rnå lderns gravar under 

flat mark likaväl som de av rosen eller högar täckta "i rät t nedsti

gande led härs tamma från den yngre bronsålderns rosen, högar och 

gravar under flat mark" . Slutsatsen har även i senare arbeten dra

gits, låt vara i något reserverad form (t. ex. Hanna Rydh i Eberts 

Reallexikon, Nordischer Kreis, sid. 99). H. Shetelig h a r pekat på 

»visse enkeltheter ved bygningen av gravkisten, som er felles for 

yngre bronsealder og folkevandringstiden», l ikaså på offerfynd som 

dödsgåvor, vilka låta oss skymta, att »levende tradisjon har nådd 

över fra bronsealderen til den siste hedenske tid» (Det norske folks 

liv etc. sid. 87). 

F ö r att u t röna kul tursammanhanget inom en särskild provins, 

Östergötland, ha r jag upprättat1 6 en förteckning över gårdar eller 

socknar, å vars marker gravfynden och även andra fynd period efter 

period så gott som hela forntiden igenom betyga närvaron av män

niskor, vadan åtminstone förutsät tningarna för kulturtradit ionens 

obrutna vidareförande under klimatförsämringsperioden kunna t vara 

för handen där. 

Ett drag i gravläggningen, som har betydelse för den här nedan 

förfäktade satsen om de gravmagiska bild- och r u n h ä l l a m a s en

hetliga genesis, är följande: redan i bronsåldershögar från de yngre 

perioderna förekomma resta stenhällar (se t. ex. Rydbeck i Forn-

alltjämt bestod. Då klinknaglarna i brandgravar uppträda omkring 500, 
sker det på en gång över ett mycket stort område: England, Norge, 
Sverige, Finland. Detta tyder på en viss förutvcckling, då skepp utan 
klinknaglar bränts med den döde, såsom H. Shetelig påpekat (Osebergs-
skeppet I, sid. 244). — Om de danska skeppssättningarna (ett 20—30-tal 
på Bornholm mod, såvitt hittills känt är, fyndlösa brandflak, 1 övrigt 
blott ett mindretal kända huvudsakligen norr om Limfjorden) är intet 
känt vis-å-vis tidsställningen. — I en kurländsk kustsocken, Erwahlen, 
ha stenskeppen visat sig byggda kring urnegravar från samma tid som 
de gotländska bronsåldersskeppen. G r e w i n g k , Die Steinschiffe von 
Musching etc. Dorpat 1878. — Se numera B. N e r m a n i Acta arch. IV, 
242 f. ; j | ' ! 

18 Östergötlands bronsålder, sid. 128—131. 
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vännen 1912, sid. 88, Sophus Muller, Vor Oldtid, sid. 414). Detta 
stenblock stannar gärna kvar i graven under La Téne-tid och liksom 
växer upp ur densamma under romersk järnålder, varvid man 
successivt kan följa dess utveckling fram till »bautastenens» form. Ä 
andra sidan kvarlevor den i högens bottenskikt uppskjutande men 
ej i ytan synliga resta hällen ännu under vikingatiden. 

En dock måhända mindre beviskraftig företeelse, daterbar huvud
sakligen därigenom, att den på sina ställen kommer i beröring med 
gravminnesmärken, är de särskilt i götalandskapen men även i Mä
larbygderna talrikt uppträdande s. k. stensträngarna. På de punk
ter, där jag i Östergötland haft tillfälle att pröva dessas ålder genom 
utgrävning av gravar, som berörts av stensträngarna, har jag trott 
mig kunna fastslå17, att företeelsen låter föra sig ned i bronsålderns 
5:e period och att den är företrädd på gravfälten från senare romersk 
järnålder och — talrikt — från folkvandringstiden samt att den där
ifrån låter följa sig upp genom vikingatiden. 

I ett konkret fall, som knyter sig till en företeelse av teknisk art, 
nämligen skeppsbyggeriet, veta vi nu genom fyndet av den danska 
båten i mossen vid Hjortspringkobbel på ön Als, att bronsålderns 
skeppsformer levat kvar in i de kritiska skedena under den förro
merska järnåldern. Tacitus' beskrivning av svionernas skepp år 98 
e. Kr. samt furubåten i Nydamsmossen betyga utvecklingens kon
tinuitet upp till 300-talet, då en ny skeppstyp, representerad av ekbå
ten i Nydamsmossen, visar sig ha utan brott i utvecklingssamman
hanget avlöst den gamla fartygstypen. 

Där hällristningstraditionen till synes förlorar sig vid inbrottet 
av den skenbara lakunen i järnåldersbebyggelsen under tidig La 
Téne-tid, leda alltså på andra traditionsområden trådar vidare till 
den under sen La Téne-tid åter uppblomstrande nordbokulturen. När 
under romersk järnålder företeelser dyka upp, som äga ett omiss
kännligt släkttycke med hällristningarna, ligger det därför nära till 
hands att antaga, att det är den från hällristningstiden fortverkande, 
alltså aldrig helt avbrutna traditionen, som här åter gör sig gäl
lande. Vad som därvidlag verkat konserverande, finge huvudsakli
gen anses ha varit de gravläggningsbruk av magisk karaktär, till 
vilka hällristningarna redan från början stå knutna i Norden och 
vilka enligt min mening också lämna förklaringen till, att hällrist-

17 Stensträngarnas ålder och uppgift, Fornvännen 1930. 
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ningsseden vid dess förnyade uppblomstring under romersk järn
ålder liksom kommer av sig redan i begynnelsen och snabbt växer 
in i en ny gestalt. Förklaringen är, att denna gravmagi just vid 
denna tid tog ett nytt uttrycksmedel i sin tjänst: runorna, och att 
detta medel vann en omedelbar framgång över hela linjen. Endast 
på Gotland förefaller den återuppväckta hällristningstraditionen att 
ha vuxit sig stark och arbetat sig fram mot en ny och snart helt 
särpräglad form: bildstenarnas. Från det övriga Skandinavien före
ligga blott spridda vittnesbörd om att utvecklingsprocessen även här 
varit i gång, ehuru den förr eller senare avstannat (Austreimskeppet, 
Roskarskeppet och Kårstadsristningen i Norge, i Sverige främst Häg-
gebystenen). 

Först om man får antaga, att utvecklingssammanhanget varit det 
här angivna, blir det förklarligt, varför runskriften endast i Sverige 
och Norge kommit att få den egenartade användning, som så mar
kant skiljer de äldsta svensk-norska runristningarna från de danska, 
engelska och kontinentaleuropeiska. Endast på skandinavisk botten, 
i do gamla norska och svenska hällristningsprovinserna, uppträda 
runorna från början anbragta i sten och ha de en gravmagisk upp
gift, som omedelbart för tanken tillbaka till hällristningarna av 
Kivik- och Villfaratyp. Ännu i den sista och på många sätt märk
ligaste av de ensidigt gravmagiska äldre runinskrifterna, Eggjum-
stenen, återkommer i runtexten samma kombination av häst och 
skepp som i bilderna på Kivik- och Villafarahällarna, något som är 
ägnat att på ett lättfattligt sätt fånga och framhäva enhetsdraget i 
den eljest, utåt sett, mycket inhomogena utveckling, det här gäller. 

Då de tidigaste svenska och norska stenristade runinskrifterna 
under 300-talets gång framträda, anbragta i gravarnas inre, fort
sätta de alltså, enligt min mening, en från yngre stenåldern till brons
åldern nedärvd gravmagisk tradition, vars olika dokument först må 
vara förtjänta av ett närmare studium. 

Stenåldersformerna förbigår jag emellertid; endast såtillvida 
som dessa mångtydiga skålgropsristningar eller hjulbilder på grav-
kammarblocken angiva utvecklingskedjans begynnelse på nordisk 
botten ha de intresse här.18 Hur nära de sammanhänga med brons
åldersformerna visas av "langedyssen" vid Vassegaard i Aakers 

18 Företeelsens mångförgrenado motsvarighet i Västeuropa, varifrån den 
kommit till Norden, lämnas här åsido. 
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socken på Bornholm, som har en skålgrop på den över jorden nående 

delen av takblocket och en skeppsbild på den av jorden täckta; i 

gravens östliga kammare fann man t. o. m. överst brända ben och 

en spiralring av brons. 

Från bronsålderns andra period föreligga flera fullt säkra dylika 

gravristningar, utförda antingen å vägghällarna eller å lösa block, 

vilka kunna vara inlagda i graven eller resta å densamma. Följande 

äro kända: 

F r ä n b r o n s å l d e r n s 2:a o c h 3:e p e r i o d e r : 

1. Villfarahögen nära Simrishamn i Skåne, i ägoskälet mellan 

Vranarps gård och Vallby socken.19 

Högen, som var skadad, utgrävdes av Sven Nilsson år 1863; den inne
höll icko någon stenkista mon gav följande fynd: brutna stycken av ler-
urnor och åtskilliga träkol, en flintdolk, sjvjutspets och pilspets av flinta, 
alltså vad som skulle kunna vara ett typiskt bällkistinventarium från 
stenåldern, samt en bältehake av brons (fig. 4) från bronsålderns 2:a 
period, den senare funnen nära bottnen mitt i graven. Stenen20 med 
ristningarna utgöres av ott tungt dioritblock, mor än meterhögt och rae-
terbrett samt låg vid anträffandet'1 inlagd i den gärdesgård, som ännu 
passorar kullen och utgör ägoskäl mellan gården och grannsocknen. 
Kullen var som nämnt skadad genom långvarig plöjning, och äldre män 
intygade, att stenen "tagits från högen". Då donna icke inrymde någon 
kistgrav, har den ristade stenen alltså antingen varit löst inlagd i grav
fyllningen, vilken utgjordes av "en oredig blandning av mulljord och 
kullerstenar", eller ock har den legat placerad ovanpå graven. Kullens 
höjd var 5 fot. 

2. Kistgrav vid Rege, Haaland i Stavanger fylke, Norge. 

En av tre i rad liggande högar innehöll tvenne parallellt placerade 
stenkistor, den ena av regelbunden bronsåldersform, den andra något av
vikande i detaljerna (bl. a. genombruten gavelhäll och tröskelliknandc 

19 S v e n N i l s s o n , Skandinaviska Nordens Ur-Invånare II, sid. 130. 
Prof. Otto Rydbeck har varit vänlig att på min bogäran genomgå de från 
Sven Nilsson härstammande samlingarna i Lunds universitets hist. mu
seum och har därvid lyckats identifiera bältehaken och flintdolken från 
Villfarafyndet. 

20 Stenen nu i Lunds hist. mus. Avbildningar av stenen i mitt arbete 
Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik (1917), sid 30, samt i min Väg
ledning till Kivikgraven. Se även I. L i n d q u i s t och S t u r e B o l i n i 
den senares Skånelands historia I, sid. 33. 

21 S j ö b o r g, Saml. f. Nordens fornälskare, b. 3, sid. 146. 
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sten).22 Den ena gavelhällen i den senare graven var ristad med koncen
triska cirklar, skålgropar, en stavliknande figur. Ristningarna voro 
vända in mot graven, och vid hällens fot synes likets huvud ha legat, 
eftersom en större halskrage anträffades där. Fynden voro:23 halskrage, 
en tutulus, två armringar, "brcdhuvaf bronsspänne, dolkblad, pincett, 
fragment av spiralpärla av brons, litet bronsrör, bälteplatta. De här
stamma från 2:a perioden och tillhöra den norska bronsålderns praktfynd. 

3. Den nordtyska Anderl ingengraven (nära Bremen) har på ena 

gavelhällen trenne c:a 0,5 m. höga människofigurer av hällr is tnings-

typ. Gravinventariet2* (obrända ben, dolkblad med tre nitar, avsats

yxa, fibula) tillhör bronsålderns 2:a period. Kistgrav under högfyll

ning av sand. 

4. Kiviksgraven i Skåne, den förnämsta representanten för denna 

gravtyp. 

Jag har genom att ur rättegångshandlingarna från år 1748 framleta 
uppgifter om do vid kistans plundring anträffade fynden (svärd av brons, 
tutulus?, dubbelknapp eller bältehake?, metallkärl) sökt vinna stöd 
för min datering av ristningarna till bronsålderns 2:a period. Vid gravens 
utgrävning 1931 anträffade Gustaf Hallström ett antal små bronsbleck, en
ligt min mening härrörande från ett kärl med drivna buckelornament; en 
bornholmsk motsvarighet till detta (från östermarie) tillhör just 2:a perio
dens senaste del.25 

5. Vid Klinta n r 3 i Smedby socken på Öland ha r anträffats den 

av T. Arne i Fornvännen 1917, sid. 199, publicerade vackra hällen 

med dess solskiva, skepp, hästbilder och ta l r ika skålgropar . 

Den låg inlagd i en gravhög av 18 m:s diam., c:a 1,20 m. djup, som vid 
undersökningen var starkt skadad. Ett antal uppvräkta smärre kalk
stenshällar tolkas, vill det synas, av Arne som en antydan, att graven 
varit en kistgrav. Den innehöll roster av två skelett (barn, vuxen) samt 
ben av hund, häst, nötkreatur. Grav och häll dateras av Arne under hän
synstagande till bl. a. hästfigurornas överensstämmelse med Tågaborgs-
fyndets hästpjäser (Minnen 980) till bronsålderns 2:a period. Från sock
nen finnas förut blott fynd från 2:a och 3:e perioderna (Arne). Hällen 
nu i St. H. M. 

" E y v i n d d e L a n g e , Ornerte heller i norske bronscaldersgraver, 
i Bergens Mus. Aarb. 1912, Nr 4, sid. 3. 

28 Aarsberetn. 1881, sid. 124—125. De publiceras av do Lange, a. a., sid. 
23—27. 

24 H. H a h n e , i Jahrb. dos Prov. Mus. zu Hannover 1908, sid. 13. G. 
K o s s i n a i Deutsche Vorgeschichte 2, sid. 88 f. 

26 A. N o r d e n , Kiviksgraven, 3 uppl. (Sv. fornm.-pl. nr 1); Graven i 
Kivik, Ord och bild 1933, s. 481—490. 
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6. Jä r res tad n r 4, nu Vilhelmsberg, Jä r res tads socken, Skåne. 

Kistgrav (1,80X1,20) mod skelettbegravning,26 vid undersökningen år 
1856 lyndlös till följd av svår förstöring. A en vägghäll tvenne skepp av 
hällristningstyp samt skålgropar (nu i St. H. M.). Invid kistan finnes 
den bekanta stora hällristningen vid "Järrestad". Väster om denna tvä 
högar; i den ena funnos brända ben i en lerurna med bronsnål.27 Strax 
intill donna hög, på andra sidan Gladsaxvägen, var hällkistan med den 
ristade hällen. 

7. I den sydligaste av de nyssnämnda tre högarna vid Rege i 

Haaland, Norge, stod nä ra mitten en flat, hög sten upprest och nådde 

med sin topp nä ra upp i grästorven. 

Den stod på en mur av små hällar, och i horisontalt läge ut från bauta-
stonen låg en 2,3 m. lång, smal häll med 15 skålgropar. Paralleller an
norstädes ifrån, anförda av d e L a n g e (a. a., sid. 11) visa, att anord
ningen bör uppfattas som ett slags offerbord. På den liggande hällen 
funnos små klumpar av grön ärg, och vid dess ända hittades ett lerkärls-
fragment. En mecklenburgsk motsvarighet kan med hjälp av ett svärd 
dateras till 3:e perioden. 

8. I samma socken som Regegraven finnes ännu en kistgrav med 

ornerade hällar , nämligen vid Möklebust. 

En av hällarna, som prydes av tro par fotsulor jämte skålgropar (d e 
L a n g e , a. a., fig. 1), bildade gavelhäll i kistan, men dessutom voro 
tvenne skålgropsförsodda hällar löst inlagda i graven. Fynden i kistan 
utgjordes av en grov lerurna samt musselskal. Då ingen anteckning fin
nes om, att brända ben iakttogos i graven, kan denna teoretiskt dateras till 
någon av perioderna 2—3, det grova lerkärlet åter har motsvarigheter under 
bronsålderns senare perioder. . 

8 a. Vid H a g a i Sole sogn, i samma bygd som Regegraven, an

träffades en stenhäll med tre skepp i klassisk hällristningssti l »lidt 

ned i jorden» (Stavanger museums aarsh . 1901, sid. 65). 

8 b. Vid ö 1 b ö r, en g ranngård till Rege, s tår en trekantig py-

ramidformig stenhäll med sju skeppsfigurer av klassisk hällrist

ningstyp rest invid ett gravfält. En av gravarna i detta ä r skadad, 

20 N. G. B r u z e l i u s i (dansk) Antiqv. Tidskr. 1855—57, sid. 78; 
M o n t e l i u s , S. F. T. 10, sid. 196. 

27 B r u z e l i u s , Hällristningar i Järrestads hd, A. T. A., kompletterad 
mod framställningen i Compte rondu du congr. arch. å Stockholm 1874, I, 
sid. 480. 
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så att man ser en smal, lång kammare i dess inre (Stavanger mu

seums aarsh . 1902, sid. 62). 

9. Mjeltehaugen i Giske sogn, Romsdals fylke, Norge. 

Högen har uppenbarligen rymt en av bronsålderns praktfullaste kist-
gravar av här ifrågavarande typ. Tyvärr har gårdsägaren genom ett 
par somrars skoningslös rovgrävning åren 1847 och 1867 förstört det 
vackra minnesmärket och vållat, att de med tätaste, geometriska ytorna-
mentik överdragna hällarna nu blott föreligga i spridda fragment. De 
ha tydligen dels utgjort väggstenar i gravkammaren, dels stått löst in
ställda, eftersom två hällar ha ornament på bägge sidorna; hällarna av
bildas av d e L a n g e , a. a., sid. 14 ff. Vid den vetenskapliga undersök
ningen år 1878 anträffades blott en fibula frän den äldre romerska järn
åldern liggande in situ i högfylluingen ovanpå det stenlag, som täckte 
kistan. Den måste tillhöra en sekundärgrav, eftersom hällarnas orna
mentik, bl. a. de två mot varandra böljande våglinjerna, hänvisar kist-
graven till samma tid som Kiviksgravens. 

10. E n med Mjeltestenarna rät t l ikartad ornamentik visar ut

smyckningen på en n u blott i fragment föreliggande häll från en 

fyndlös gravkammare vid Stene, Bynesets socken, S. Trondheims 

fylke (de Lange, a. a., sid. 21 f.). 

11. De trenne med skepp, fotsulor, skålgropar m. m. rikt smyc

kade hällar , som anträffats i en åker vid Tuna, Yt ter-Enhörna soc

ken, Södermanland (O. Montelius, S. F . T. 10, sid. 189—204), ha 

synbarl igen tillhört en kistgrav från äldre bronsåldern. 

12. Den med fyra solhjul, en skeppsbild och skålgropar smyc

kade sten, som är känd från Krapperups park ej långt från Höganäs 

i Skåne (Montelius, a. a., fig. 11), s akna r visserligen nu alla fynd

uppgifter men ha r sannolikt som vägghäll eller löst block tillhört 

en grav från denna del av bronsåldern. — Till nästa grupp höra 

kanske : 

13. En häll från Re, Lye prg., Norge, låg som taksten över södra 

änden av en bronsåldersgrav. Hällen var försedd med en skålgrop. 

I graven brottstycken av ett svärd från 3:e perioden eller senare 

(de Lange, a. a., sid. 28). 

14. I en s törre bronsåldershög vid Köpinge, Raus socken, Skåne, 

anträffades vid utgrävningen år 1879 en större häll (1,30X0,50X0,15 m.) 

med fram- och baksidorna översållade av skålgropar (avbildad i 

Fornvännen 1912, sid. 83—84). 
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Den låg i en fördjupning i toppens mitt strax bredvid en annan, dock 
oornerad häll. Högen innehöll ej mindre än 10 olika gravsättningar, 
varav flera gåvo fynd från 4:e och 5:o perioderna (a. a., sid. 103—106). 
Den äldsta graven, till vilken hällen väl hör, synes ha utgjorts av en nu 
förmultnad ekkista i centralröse, från äldre bronsåldern. Slutsatsen stödes 
av den omständigheten, att i en angränsande grav (nr IV) en 2 Va m. hög 
stenhäll var rest i en hällkista med fynd från andra bronsåldersperioden; 
från kistans botten nådde den resta hällen upp till högens gräsyta (jfr de 
resta hällarna i yngre järnålderns högar!). I en intilliggande hög funnos 
fyra dylika, över 2 m. långa stenhällar, här dock liggande i högen och sanno
likt tillhörande gravläggningar från 4:e perioden. 

F r å n b r o n s å l d e r n s 4:e—6:e p e r i o d e r . 

Den under detta tidsskede småningom inträdande förarmning hos 

gravutstyret, som från monumentalformer sådana som den upp

ländska Hågahögens leder över till den utgående bronsålderns ofta 

oansenliga och därtill genomgående fyndfattiga brandgravar , sam

manhänger med de nya former, som den nu allmänt tillämpade lik

bränningen gav själva gravgömman. En timrad kista eller kistkam-

mare kan någon gång kvarstå såsom en e r inran av den forna häll

kistan, vars väggblock en gång så villigt upptagit den för dödsma

gien avsedda bildgravyren, men i regel lämpade sig de obetydliga 

stenar, som nu sattes kr ing u rnan med de brända benen, föga för 

inristandet av verkliga bilder. Bildsymboliken överflyttas nu i stället 

till nyttighetsföremål sådana som rakknivarna , för vars samman

ställande med dödsmagien tvingande bevisgrunder visserligen sak 

nas, ehuru flertalet av dessa rakknivar kommit till oss u r gravarna . 

Kontakten med den gamla stongraverade bildmagien är dock ej helt 

släppt, det visar den ristade krumlinjen på en av de små stenplattor, 

som omgiva benbehållaren i Lugnarohögen. I vanliga fall — de 

kända säkra exemplen äro ju dock hittills blott få — h a r r istnings-

magien under denna tid tagit formen av insvarvade skå lgropar i de 

täckhällar, som lagts till skydd över urnorna . Men att en verklig 

bildmagi av den ursprungl iga typen även under denna tid på sina 

håll kunnat kvarleva, det visa de till bronsålderns slutskede och järn

ålderns början daterade, med bildristningar försedda gravurnor , som 

äro kända från Danmark, Weichselområdet, Schlesien m. fl. trakter. 

Några av de danska u rnorna — från Jyl land — publiceras av 

C. A. Nordman i Oldtiden VI I , sid. 195 ff. E n av dessa, på vilken 

en phallisk mansfigur med uppsträckta, u t spär rade händer finnes 
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inristad, visar nära överensstämmelse med ett känt hällristningsmo-
tiv (mansfigurer med överstora, utspärrade händer i avvärjande (?) 
ställning), som även återkommer inom den gravmagiskt betonade 
runstenskonsten (Krogstastenen, Uppland) och sannolikt betecknar 
en etapp i denna gravmagis utvecklingsgång, såsom nedan skall när
mare utvecklas. En andra urna visar en man med nedhängande armar 
och utan utsatta fingrar, en tredje ormbilder. 

Medan som nämnt de verkliga gravristningarna under denna 
period, såvitt känt är, inskränka sig till ett torftigt upprepande av ett 
eller ett par figurelement från den stora ristningstiden: mest skål-
gropar, en gång en krumböjd linje, förefalla de å öppna berghällar 
befintliga ristningarna ännu bevara sitt motivomfång, om ock rätt 
beskuret: man känner skeppsbilder, människor, utrustade med vapen, 
häst och ryttare (Tegneby; motivet förekommer redan å Villfaraste-
nen), hakkorsbilder m. ra. Uteslutet är ej, att dessa öppet belägna 
ristningar under denna tid någon gång övertagit de tidigare dolda 
gravristningarnas uppgift. Om jag tolkat förhållandena vid det be
kanta, praktfulla hällristningsskeppet vid Brandskogen i Uppland 
rätt, är skeppet med dess sex paddlande män och dess "skeppsbärare" 
blott att anse som en gravmagisk utstyrsel till den invid skeppet be
lägna gravhögen. Fyndförhållandena i Brandskogshögen erinra om 
dem i en snarlik hög å ett berg vid Skälv i Borgs socken, Östergöt
land, som jag tillsammans med Bror Schnittger år 1917 utgrävde. 
Hällristningar, mest skålgropar, omgåvo denna hög på trenne sidor 
samt återfunnos i ytterligare nio grupper på det lilla berget (Öster
götlands bronsålder, sid. 89 f.). Jag är benägen hänföra den öst
götska högen till samma skede som Brandskogsgraven och i de den
samma omgivande hällristningarna se ett tillbehör till gravsättnin
gen. Men liknande förhållanden, d. v. s. högar belägna omedelbart 
invid hällristningar, har jag i anf. a. antecknat28 från ett flertal loka
ler i Östergötland; i några fall ha dessa högar vid undersökning visat 
sig uteslutande utgöras av väldiga bålrester från stekning av djur, 
i andra fall ha de innehållit gravsättningar från järnåldern (se ne
dan), åter i andra fall ha de avröjts utan undersökning. Jag vågar 

28 Den förteckning över förmodade bronsåldershögar och -rosen i när
heten av hällristningar, som jag upprättat i en uppsats i Ymer 1917, sid. 
68—72, har jag vid sedermera företagna grävningar måst modifiera ganska 
betydligt, men att sammanställningen ändå i stort pekade i rätt riktning, 
vill här föreliggande inlägg bestyrka. 

4 — Fornvännen 1934. 
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dock tro, att tillräckligt inånga fall skola kunna uppletas, där fynd
förhållandena, såvitt de nu äro kända eller framdeles kunna utrö
nas, tala för samband mellan gravsättning från sen bronsålder och 
en hällristning. Jag erinrar t. ex. om fyndet av lerurna och brons-
nål i den ena av högarna invid den skånska Järrestadsristningen. 
Det bornholmska Olskerfyndet år 1929, varom ovan talades, lämnar 
i tydlighet föga övrigt att önska. 

De f. n. kända fallen av ristningar å lösa block inne i gravar från 
yngre bronsåldern äro: 

15. "Havarhögen" vid Skjölingstad, Torvestads socken, Karmön, 
Norge. 

Högen innehöll en urna med brända ben. Som täckhäll över den sten-
skoning, som omgav urnan, låg en häll av kloritskiffcr med rik geometrisk 
ornamentik, de L a n g e , a. a., fig. 3. I övrigt var graven fyndlös; före
komsten av likbränning hänvisar den dock till yngre bronsåldern. 

16. Väsentlig överensstämmelse i ornamentiken visar en häll från 
Auglend i Time sogn, Lye prg., Norge (de Lange, anf. a., fig. 2), 
som uppges vara funnen i en gravhög, utan att de närmare fyndför
hållandena anges. 

17. Lugnarohögen i Hasslövs socken i Halland. 

Högen innehöll som bokant en av vår bronsålders ståtligasto gravbygg-
nader, det omsorgsfullt byggda stenskeppet. Vid dettas ena sida var en 
mindre stenkista anordnad som skydd kring en urna med brända ben samt 
cn del bronsförcmål. A en av vägghällarna i kistan, som samtidigt utgör 
kantsten i skeppets ena långsida, finnes en krumböjd linje inristad av 
samma typ, som förekommer på hällristningarna. ( F o l k e H a n s e n , 
Bronsåldersgraven etc. Sv. fornm.-pl., nr 5, fig. 7.) Bronsföremålen datera 
graven till 5:e perioden. 

Till icke närmare bestämbara delar av bronsåldern höra vidare 
hällarna från 

18. Grimeton i Halland, anträffad vid dikesgrävning; den ristade 
hällen (nu i St. H. M.) upptager bilden av skepp och hjul. 

19. Herrestrup, Ods hd, Själland (Aarb. 1876, sid. 426 f.), natur
ligt rullstensblock anträffat vid märgelbränning, liggande i ett bränt 
jordlager utan spår av ben och därför osäkert som gravmagiskt 
föremål; fem skepp över varandra. 
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Oklara äro fyndförhållandena vid följande: 

20. Ingels trup, Ods hd, Själland (ibid.), naturl igt rullsteusblock 

ursprungligen funnet under okända omständigheter men vid anträf

fandet insatt i en stengärdesgård. Två skepp, fyra människofigurer, 

varav två med ett soltecken (rund r ing) mellan sig. 

21. Nedre Tasta i närheten av Stavanger. 

Här anträffades i den stora rundhögen Risen, belägen 150 m. från går
dens hällristning (skepp), en gravkammare, 1,87 m. lång, 0,87 m. hög och 
0,48 m. bred. På kammarens botten låg under ett lag stenpiattor en dol 
snäckskal, ett par ben samt ett kollager. I högen hittades en stenhäll 
med ett flertal skålgropar. Om denna hört samman med stenkistan är 
dock ovisst, eftersom i högens norra del hittats "en sil av brons", vilken 
väl sannolikt tillhört romersk järnålder. Tyvärr hade den sedermera 
bortkastats.29 

22. Lunde i Haalands prg, Norge. 

Mindre sten med 9 skålgropar, enligt uppgift funnen i grav (de L a n g e , 
a. a. sid. 7). 

23. N. Virik, Sandeherred prg på Östlandet i Norge. 

Häll med 24 skålgropar och ett skepp, bestående av köllinje med manskaps-
streck. "Låg bland andra stenar och lades in i graven igen" (Aarsberetn. 
1902, sid. 126, fig. 17). 

F r å n d e n r o m e r s k a j ä r n å l d e r n o c h f o l k v a n d 

r i n g s t i d e n . 

24. Kistgrav vid Smiss i Eke socken, Gotland, undersökt 1918 av 

Sune Lindqvist. 

Skelett med romersk sil, två ändbeslag till dryckeshorn, 2 spännen av 
brons, två armringar och spänne med omlindad fot av silver, bonkam, 
sländtrissa av bärnsten, pärlor av guld, brons och glas, nyckel och lås
delar, kniv av järn, rester av under likot utbredd björnfäll. Fynden till
höra tiden 250—350 e. Kr. ( A l m g r e n - N e r m a n , Ältere Eisenzeit 
Gotlands, sid. 90, 94.) Kistan formad av flata kalkstenshällar. På en av 
dessa en med kniv inristad skeppsbild (Fvn 933, fig. 22). Det synes mig 
knappast föreligga någon möjlighet att principiellt isärhålla denna skepps-
bild från de under fullt likartade omständigheter inristade skeppsbilderna 
på bronsålderns kisthällar. (Avbildad av förf. i Fvn 1933, fig. 22.) 

25. I en grav på Tjotta i Klepp, Norge, skall ha hittats en sten 
med 35 skålgropar (Aarsberetn. 1882, sid. 89). 

29 Stavanger museums aarsh. 1900, sid. 41 1. 
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Bildsten från Näsby, Taxinge sn, Södermanland, tillhörande 600-talet c. Kr. 
— Detalj av framsidan. 

Enligt pålitliga upplysningar låg den i mitten av en stor vacker grav
kammare, vid dess huvudända. Stenen var över 1 m. lång, nära 1 m. 
bred och 15—20 cm. tjock. Om uppgifterna om de i graven funna forn
sakerna äro riktiga (Bergens Mus. Aarb. 1912: 4, sid. 8), hör graven till 
folkvandringstiden. 

F r å n Klepp finnas trenne andra dylika stenar, två av dem från 

gården Anda. 
Funna i gravar och bägge försedda mod skålgropar, den ena dessutom 

företeende en del figurer på den mot graven vända sidan (den låg som 
täckhäll över en gravkammare, Aarsberetn. 1869, sid. 137). Dess nuva
rande befintlighet är mig obekant. 

27. E n från gården Bore (nu i Bergens museum). 
Hällen, som anträffades i gravens fotkodja, visar ett otydligt spiral-

mönster i överkanten och tillhör måhända en annan tid. 

28. I en av Montelius å r 1875 undersökt gravhög vid Näsby i 

Taxinge socken, Södermanland, låg i det c:a halvannan m. mäktiga 

centralröset, 1 m. under dettas topp, en flat sandstenshäll , som på 

ena sidan bar ett inristat hakkors , på den andra två koncentriska 

kre tsar (sköld?, solbild?), svärd samt hjärtformig figur med genom

gående linje. 
Under hällen en kista av sten, något mindre än 1 m. lång, som inne

höll brända människoben, 2 remsöljor av brons, 26 spclbrickor, bitar av 
en benkam, glaspärla och järnspik. Graven daterades av fynden till 600-
talot e. Kr. ( A r n e i Fornvännen 1919, sid. 17). 

29. Den av mig i Östergötlands bronsålder, fig. 112 a—c avbil-
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Fig. 6. 
Samma sten som fig. 5 — Detalj av baksidan. 

dade hällen med skålgropar på bägge sidorna har hittats vid Trå-
brunna i ö. Eneby socken, Östergötland, under omständigheter, som 
tyda på, att den kommit ur någon av de bredvid fyndstället befintliga 
gravarna från romersk järnålder eller folkvandringstid. 

I denna från tidig bronsålder kvarlevande skandinaviska sedvänja 
att i graven inpassa hällar med till ristade bilder knuten magi skor 
nu under loppet av den romerska järnåldern en märklig innova
tion: i stället för bildmagien införes en bokstavsmagi, utövad med 
hjälp av de runor, som senast under 200-talet nådde Norden. De 
tidigaste runmagiska gravristningarna glida därför helt omärkligt 
in i räckan av magiskt ornerade hällar i de svenska och norska för
historiska gravtyperna: ristningarna innehålla runraden, vars bok
stavsmagiska betydelse är välkänd (Kylver), eller de utgöras av be
svärjelseformler, avsedda att binda den döde i graven. 

Det härmed funna uppslaget visade sig emellertid vara tacksamt 
nog, och snart sätter en ny utveckling in, som snabbt nog för den till 
gravarna knutna runskriften bort mot helt nya, rent profana mål. 
Gravhällarnas inskrifter få med tiden en epitatisk karaktär, de 
nämna den dödes namn, lämna on fåmäld nekrolog, varna för ett 
nedbrytande av gravmonumentet o. s. v. Därmed avkopplas denna 
livskraftiga re utvecklingsgren från den gamla huvudlinjen, som i 
tynande form fortlever ännu någon tid och föreligger bevarad i hak
kors- och ringskivestenen från Näsby i Taxinge (600-talet e. Kr.). 


