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FISK- OCH FÅGELFIGURER PÅ EN BRONSKNIV 
FRÅN BOHUSLÄN 

AV 

ANDREAS OLDEBERG 

S
tatens Historiska Museum har nyligen förvärvat ett brons-
åldersfynd, som ur vissa synpunkter är av betydande in
tresse. Fyndet (fig. 1), som beslår av cn bronsnål med skiv-
formigt huvud och tre fragment av en rakkniv av brons, på

träffades redan 1922 under grundgrävning för uppförande av en ny 
stallbyggnad vid Folkestad i Skee socken, Bohuslän, men har först 
i dessa dagar överlämnats till Statens Historiska Museum. Enligt 
uppgift av upphittaren, hemmansägaren Hans Andersson, lågo båda 
föremålen på en liten flat sten jämte brända lien, på ett djup av c:a 
25 cm under markytan. Finnaren framhåller, att även krukskärvor 
påträffades, vilka emellertid icke blevo tillvaratagna. Fyndplatsen 
ligger på gårdsplanen och har dagligen varit utsatt för trampet av 
kor och hästar, vilket förklarar föremålens starkt fragmentariska 
skick. Otvivelaktigt torde fyndet få betraktas som ett gravfynd: ett 
lerkärl med brända ben och gravgods placerat på on flat sten. Huru
vida på platsen tidigare förefunnits en hög, eller om vi här ha att 
göra med en flatmarkshegravning torde väl numera vara omöjligt 
att avgöra. 

Den ifrågavarande stenen (fig. 2), på vilken fornsakerna hittades, 
har vid undersökning visat sig vara en svagt skålad sten av granit. 
Den skålade ytan är synnerligen jämnt avslipad, särskilt mittpartiet. 
Den är av ensartad tjocklek, c:a 5 cm, och har en storlek av 29X21 
cm. Ena kanten synes ha blivit avslagen i sen tid. Sannolikt utgör 
stenen en malsten, och är som sådan av visst intresse, emedan den 
lämnar ett nytt exempel på det egendomliga bruket att lägga ned 
kvarnstenar i gravar. Detta bruk har tidigare iakttagits såväl i Sve-
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rige, Norge och Danmark som även i länderna söderut.1 Om anled
ningen härtill är för närvarande svår! atl yttra sig. Möjlig! iir. all 
det handlar om en art av kraftöverföring al den döde. Siiden. kornet, 
var ju kraflalslrande; från sädeskornet spirade livet, och det låg 
nära till hands att tänka sig, att även det redskap, varmed siiden 
krossades, blev kraftmättat. 

Vad som emellertid gör fyndet från Folkestad särskilt intressant iir 

Fig. 1. 

rakkniven eller rättare sagt den rika och ovanliga dekor, -mn linnes 
anbragt å densamma. Själva rakkniven, med sin (ramtill breda blad 
och sitt skaft i form av ett tillbakaböjt stilisera! djurhuvud, tillhör en 
typ, som enl. Montelius begynner redan under Le perioden.1 Nålen. 
vilken som typ är den äldsta i en lång rad av efterföljare, daterar 
fyndet till 5:e perioden. 

Som ovan framhållits iir rakkniven myckel fragmentarisk. De tre 
bevarade bitarna passa icke ihop sinsemellan. Synbarligen har genom 
den åverkan, fiir vilken fyndel varit utsatt, vissa partier av kniven 
brutits bort och förkommit, och tyvärr har därvid även cn del av 
dekoren spolierats. Tillräckligt myckel linnes dock kvar för all 
lämna oss en inblick i den stilart, som behärskats av den konstnär, 
som anbragt orneringen. 1 sitt oskadade skick torde kniven ha haft 
en längd av minst 9,2 cm. Som vanligen iir fallet med dessa knivar, 

1 A n a t o n B jö rn , Evernstene i gravhauger, och där citerad litteratur, 
Maal og Minne 1927. s. 88. 

( l e o r g S v e r d r u p , Fra gravskikker till dedstro i nordisk bronsealder, 
1933, s. 56. 

Svenska Fornminnesföreningens tidskrift VI: s. IL 
.1. I» é c h e 1 e i t e. Manuel iLarcheologie préhistorique, s. 1386. 
2 Montelius, Minnen 1106. 
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är endast ena sidan av bladet ornerad. Längs de bevarade kanterna 
löper ett band, bestående ytterst av en inpunsad linje, från vilkens 
ena sida skjuta ut små korta streck. Därnäst följa fyra parallella 
linjer, vilka innerst begränsas av en rad S-formiga figurer. Mitt
partiet av det största fragmentet är uppfyllt av figurer (jfr fig. 3, 
som avbildar detta parti i dubbel förstoring). Ytterst till höger skju
ter fram från den trasiga kanten ett stiliserat djurhuvud av den 

Fig. 2. 
Folkestad, Skee sn. Boh. 

bland bronsålderns ornamentcljnr vanliga typen med böjd hals, lång 
nacktofs, stort runt öga ooh framskjutande munparti. Otvivelaktigt 
utgör detta djurhuvud en fortsättning på det ovan beskrivna kant-
bandet. Därefter kommer en synnerligen väl formad fågelfigur med 
böjd näbb, tämligen lång hals, spolfonnig kropp, kluven stjärt och 
korta ben. En del av kroppen och halsen utfyllas med parallella 
linjer. Vidare en lodrätt stående fisk med fenor och stort runt öga. 
Kroppen har dubbla konturlinjer och utfylles med två diagonalt lagda 
band. Partiet närmast till vänster om fisken är starkt skadat, varför 
numera icke kan avgöras om där förefunnits någon figur. Till 
vänster om det skadade partiet förekommer ett föremål, liknande en 
stång ställd sned uppåt, och i vars övre ände uppträder en fågel-
figur med huvudet vänt åt höger. Även denna fågel har kluven stjärt, 
men halsen är något kortare än hos föregående fågelfigur. På grund 
av det lilla formatet är huvudet mera schematiskt angivet. Näbben 
hos denna fågel är tämligen rak. Det bortbrutna partiet till vänster 
om figuren har utfyllts av ytterligare en figur. Man skymtar otydligt 
en snirkel eller näbb. 

Föremål från vår nordiska bronsålder med inristade djurfigurer, 
vilka i likhet med de här ovan nämnda utmärka sig för en viss 
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realism, äro relativt sällsynta. I Statens Historiska Museums sam
lingar har jag endast funnit ett fåtal föremål med inristad dekor av 
intresse i detta sammanhang. Ett dylikt fynd härrör från Tolagår-
den, Västerplana socken, Västergötland. Vid jordschaktning mellan 
några stenar i en stor hög anträffades där en rakkniv och en pin
cett. Fyndet föranledde år 1919 en vetenskaplig undersökning. Därvid 
påträffades på ungefär samma ställe i högen en kniv med genom
brutet skaft samt två fragment av skaror med fästetaggar (fig. 4). I 
högen hittades för övrigt föremål från såväl äldre som yngre järn
ålder, varibland tämligen rikligt med keramik samt brända och 

Fig. 3. 

obrända ben. Synbarligen har högen varit använd som begrav
ningsplats såväl under brons- som järnålder. 

Vad som i detta fynd intresserar oss mest är emellertid den dekor, 
som finnes anbragt på rakkniven. Huvudintresset anknyter sig till 
en fågeltigur (jfr fig. 5, som framställer ett parti av kniven i 2 ggr 
förstoring). Denna fågelfigur synes vara av en annan art än den 
på Folkestad-kniven. Hos det västgötska exemplaret är nämligen få
gelns ben avsevärt längre och stjärten okluven. Halsen är mera lång 
och böjd, varför fågeln i viss mån erinrar om en stork. Även stilen 
är en annan. Figuren är ur vissa synpunkter icke så naturalistisk 
som hos Folkestadexemplaret. Det ligger nämligen något konventio
nellt hos fågelbilden från Tolagården; jfr t. ex. den mittlinje som går 
genom huvudet och halsen och som sedan fortsätter och bildar en del 
av kroppens kontur; och de båda benen, vilka icke ha någon direkt 
beröring med själva kroppen. Man får ett intryck av att konstnären 
icke kunnat helt frigöra sig från den konventionella stil, som utmär
ker bronsålderns ornamentik för övrigt, och av vilken prov även 
förekommer på samma kniv. Den har nämligen en kantornering av 
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Fig. 4. 
Tolagärden, Västerplana sn. Vg. 

fyra parallella linjer, som bilda ett band. Detta begränsas innerst av 
en rad S-formiga figurer. Vid knivens främre ände fortsätter bandet 
nedåt och avslutas med vågbandsliknande slingor, vilka utfylla bla
dets främre del och nå fram till fågeln. Bandets andra ände fort
sätter från skaftet ned mot eggen och avslutas med en egenartad 
slinga närmast till vänster om fågelfiguren. 

Ett annat fynd av intresse i detta sammanhang är en rakkniv från 
Karpalund, Färlövs socken, Skåne. Den hittades jämte brända ben 
och två flintskärvor i ett lerkärl. Fyndet utgör sålunda ett gravfynd. 
Kniven, avbildad av Montelius, Minnen 1106, är av samma typ som 
de föregående, blott något större. Kantorneringen är rikare än hos 
dessa med två linjeband begränsade av rader med instämplade triang
lar och S-formiga figurer. Mot den bredare änden avslutas det ne-
dersta av dessa band i efter varandra ställda spiralhakar. Den ände, 
som utgår från skaftet, fortsätter ett stycke längs eggen och slutar i 
en skeppsför med dubbla stävar. Den bakre av dessa stävar avslutas 
mod ett stiliserat djurhuvud. Den främre stäven däremot, som fått 
formen av en smal refflad stång, uppbär i änden en tämligen väl teck-
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nad fågelfigur. Observera överensstämmelsen med stången och få-

gelfiguren samt den lilla från kanten framskjutande näbben hos kni

ven från Folkestad (fig. 3) . Möjligen h a r även hä r förefunnits en 

dylik båtstäv. 

Av föremål från bronsåldern med inpunsacl dekor av här antydd 

art finnes i Statens Historiska Museum även en spjutspets av brons, 

med två fiskar inpunsade på vardera sidan av bladet.3 Den är jämte 

en annan spjutspets funnen vid Haga, Gothems socken, Gotland, på 

en åker kallad »Kullängsåker». Fyndet tillhör bronsålderns l : a pe

riod. F i s k a r n a äro tämligen väl tecknade. Ryggraden ä r markerad 

genom ett grankvist l iknande motiv. Som en egendomlighet kan fram

hållas, att ögat är tecknat löst för sig framför huvudet. 

I Lunds Universitets Historiska Museum finnes en rakkniv av 

brons med samma figurkomposition som hos kniven från Folkestad, 

nämligen en fågel och en fisk. Kniven påträffades jämte k rukskär 

vor och brända ben vid en av Folke Hansen verkställd undersök

ning av bronsåldersgravar vid Svarte fiskläge i Bjäresjö socken, 

Skåne.4 Kniven, som är av samma huvudtyp som Folkestad-kniven, 

torde med sitt till cn spiral hoprullade skaft hänföra sig till den 5:e 

perioden. Ryggen är ornerad med en vacker bård av linjer och rader 

av instämplade tr ianglar . En del av denna bårds ändar äro u tdragna 

på så sätt, att de bilda en skeppstigur. Längre ned mot eggen före

kommer en fågeltigur, som i viss mån påminner om fågeln på Folke-

stad-kniven. Stjärten är emellertid icke Utdelad. Fisken ha r dubbla 

konturlinjer samt fenor. Vidare förekomma tre S-formiga figurer. 

De hä r ovan uppräknade föremålen äro, såvitt j ag vet, de enda 

tunna på svenskt område ti l lhörande den nordiska kulturkretsen, på 

vilka djurbilder av mer eller mindre realistisk art förekomma. 

I Norge ha r jag icke funnit ett enda föremål, på vilket dylika fi
gurer uppträda. 

F r å n Danmark och Schleswig-Holstein däremot finnas flera före
mål med tämligen realistiska djurfigurer. 

Sålunda förekommer fisken t. ex. på några rakknivar från Jyl

land, Möen och Holstein, til lhörande den yngre bronsåldern. Dessa 

• Minnen, 820. 
4 F o l k e H a n s e n , De arkeologiska fynden vid Svarte fiskläge, PL III, 

fig. 2. Fornvännen 1923. 
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fiskar äro vanligen försedda med dubbla konturlinjer och fenor.5 

Samma fisklyp förekommer på en bältekupa från Knlsbjerg, Baarse 
herred, tillhörande den yngre bronsåldern.6 Fyra fiskfigurer upp
träda på bladet av en själländsk spjutspets från äldre bronsålder.7 

Däremot synas fågelbilder vara mera sällsynta. Jag nämner som 
exempel en liten fågelfigur anbragt på stäven av ett skepp, inpunsad 
på en rakkniv från Fyen tillhörande yngre bronsåldern,8 samt en 
fågelliknando figur på den ovan omtalade bältekupan.9 

Även från nordtyskt område känner jag ett exempel på föremål 
med inpunsade mer eller mindre realistiska djurfigurcr, nämligen en 
rakkniv från Bremen, som bland andra figurer, skepp, människa 
in. m., har en fisk med dubbla konturlinjer och fenor.10 

Ovan uppräknade föremål från Danmark och Nordtyskland med 
här ifrågavarande dekor äro som nämnt endast tagna som exempel. 
Åtskilliga andra skulle kunna anföras såväl från dessa trakter som 
från länder längre söderut. 1 sammanhang med dessa punsade fisk-
och fågeltigurer bör omnämnas fågelmotivets uppträdande i punkt-
teknik å mellaneuropeiska bronskarl och heldrivet å Hallstatt-
bronser.11 

Man kan fråga sig om här avhandlade fisk- och fågelfigurer ha fl 
någon djupare innebörd utöver den rent dekorativa, sålunda om de 
åsyftat att giva form åt några religiösa föreställningar. Naturligtvis 
kunna vi icke med visshet besvara denna fråga ja kände, men det är 
möjligt att så varit fallet. I regel förekomma figurerna på vissa slag 
av toilettredskap, rakknivar, vilka blivit nedlagda som gravgods. 
Man torde visserligen knappast kunna påstå, att dessa rakknivar för-

5 Annaler for nordisk oldkyndighed 1842—43, s. 349. 
A. P. Madsen , Afbildninger af danske oldsager og mindesmerker, Taf. 

24, fig. 18. 
Aarsberetning 1902, s. 132, fig. 7. 
* S o p h u s Mii l ler , Oldtidens kunst, Bronzealderen, fig. 159. 
7 S o p h u s Mii l ler , a. a., fig. 21. 
8 M a d s e n, a. a. Taf. 24, fig. 17. 
' M u l l e r , a. a. fig. 159. 
10 K. II. J a o o b - F r t e s e n , Verzierte Bronzerasicrmesser aus Nieder-

sachsen und ihre kultiscbe Bedeulung, 1-Vstscbrift zum 70. Oeburtstag von 
Hans Seger. 

" N i l s Åberg , Bronzezeitlicbo und friiheisenzeillicbe Chronologie, V, 
s. 92. 
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färdigats enbart med tanke på att nedläggas i gravarna, ty många av 
dem äro starkt slitna, vilket tyder på långvarig användning. Men 
detta behöver icke utesluta att icke rakningen av skägget, eventuellt 
även håret, i viss mån haft rituell innebörd. Hos många primitiva 
folk anses allt, som kommit i beröring med kroppen eller utgjort de
lar därav, t. ex. kläder, hår, naglar etc, såsom behäftade med en ma
gisk kraft.12 Hava våra förfäder haft samma föreställningar kan det 
vara förklarligt, om även do verktyg, varmed rakningen skedde, kom-

Fig. 5. 

mo att få en viss helig nimbus över sig. För övrigt torde det icke vara 
uteslutet, att nordborna under bronsåldern vid förfärdigandet av 
dessa rakknivar även i andra hand tänkt sig dem som gravgods och 
rättat dekoren därefter. Det behöver sålunda icke vara osannolikt, att 
dessa rakknivar över huvud taget kommo att betraktas som redskap 
mer eller mindre tillhörande kulten. Och helt naturligt kommo i så
dant fall även de på dem uppträdande bilderna att representera en 
magisk innebörd. 

Ett av de mera vanliga motiven på rakknivarna från bronsåldern 
är skeppsbilden, och Oscar Almgren har tidigare framhållit skepps-
bildons kultiska karaktär på såväl rakknivar som framför allt på 
hällristningarna13 samt trott sig kunna spåra ett inflytande från 
vissa orientaliska religionsbruk. 

Som belysning till frågan om fågelfigurernas innebörd skulle jag 
vilja framhålla den vitt utbredda föreställningen om själsväsendets 

12 H. T. P r e u s s, Die geistige Kultur der Naturvölker, s. 10. 
I. H. W a r n e k , Die Religion der Batak, s. 9. 
13 O s c a r A_l m g r e n, Hällristningar och kultbruk, Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 35. 
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uppträdande i fågelgestalt14 samt den 

icke minst inom germanskt område ur

gamla trädkulten med dyrkan av en 

träd- eller lundgud i gestalt av en få

gel, vilken tänktes antingen som en 

eld- och l ivskraftbringare1 5 eller som 

en mera personlig fågelgud.10 N. E. 

Hammarstedt framdrager flera exempel 

på den stora betydelse som inom folk

tron tillmätts vissa fåglar t i l lhörande 

hackspettsläktet samt även tuppen. 

Med anledning hä rav skulle jag vilja 

fästa uppmärksamheten vid den kam 

eller nacktofs, som ofta uppträder hos 

fågelfigurerna på de förhistoriska 

bronserna. 

Belysande för fågelbildens magiska 

innebörd ä r även uppträdandet av 

skulpturala fågelfigurer på vissa kär l -

vagnar, av vilka några torde hä r rö r a 

från en relativt tidig del av bronsål

dern. T. ex. Skallerupvagnen från 

Danmark och en l iknande vagn från 

Szaszvarosszek i Ungern,1 7 vilka vagnar otvivelaktigt varit använda 

vid kulten. Andra l iknande vagnar hava påträffats i Italien.18 

I fråga om fiskbildernas tolkning bör hänsyn tagas till den utom

ordentligt stora betydelse i kult iskt avseende, som under antiken till

kom fisken i områdena runt medelhavets kuster, i de östra delarna 

som sinnebild för livet och i väster mera som offer till ktoniska 

Fig. 6. 
Fisk- och skeppsflgurer inristade 
på grekiska lerkärl frän Syros, 

Grekland. 
Ur L'Anthoprologie Bd. 10, s. 616. 

14 8. W i d e, Ath. Mitteil. XXVI s. 152. — E r m a n, Äg. religion s. 89. — 
K. F. J o h a n s s o n , Solfågeln i Indien s. 20, 66. — G. W e i c k e r , Der 
Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, 1902. 

15 J. G. F r a z e r, The golden bough, del I, s. 56. — W. M a n n h a r d t, 
Wald- und Feldkulte, del I, s. 52. — N. E. H a m m a r s t e d t , Fågeln med 
sogerstenen, sprängörten och livsämnet, Medd. fr. Nordiska museet 1901. — 
D:me , Inspirationsfågeln, Fataburen 1908. 

16 B. S c h n i t t g e r , Storken som livsbringare, Fornvännen 1916, s. 104. 
17 J. D é c h e l e t t e , Manuel, s. 421, 442. 
18 J. D é c h e l e t t e , Manuel, s. 445. 
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makter. Den tyske forskaren F. J. Dölger har med Utgångspunkt från 
Kristus-monogrammet, IXSYC, gjort en synnerligen omfattande och 
grundlig sammanställning av minnesmärken med fiskbilder från me
delhavsområdet.19 

Även andra forskare ha varit inne på problemet om fiskbildens be
tydelse, bl. a. Georg Wilke, som med utgångspunkt från Leo Fro-
benius' solmyter20 tolkat en del fiskbilder på vissa föremål från så
väl förkristen tid som senare såsom solsymboler.21 Wilke tager här
vid upp till behandling den primitiva och vitt utbredda tankegången, 
hurusom solen vid sin nedgång i väster antingen förvandlar sig till 
ett vattenodjur och själv färdas under jorden, för att vid morgonen 
i öster återuppstå som en ny sol, eller uppslukas av ett dylikt odjur, 
som i sin buk fraktar solen till en viss plats för att där giva ifrån 
sig densamma (jmf Jonas-legendett). 

Av intresse i detta sammanhang utgöra de i fig. 6 avbildade skepps-
figurerna, vilka finnas inristade på grekiska lerkärl från Syros och 
tillhörande fönnykensk tid. Som synes dragas skeppen av var sin 
fisk (delfin) och härvidlag har man troligen tänkt sig själva skeppet 
som representant för solen. 

På sitt sätt märklig är fiskbilclens uppträdande här i Norden redan 
under den äldre bronsåldern. Den står ju såväl då som även senare 
ganska främmande i förhållande till de ornament-motiv, som i övrigt 
voro förhärskande under denna tid. I detta sammanhang skulle jag 
emellertid vilja fästa uppmärksamheten vid de två bronsstatyetter, 
som föreligga i etl andraperiodsfynd från Stockhitll i Loshults soc
ken, Skåne.22 Med sina toppfonniga huvudbonader, stora näsor och 
små korta byxor påminna dessa bilder i mycket om vissa inom den 
hettitiska kulturkretsen förekommande och till det andra årtusendet 
f. Kr. daterade figiirframställningar.23 Särskilt anmärkningsvärd är 
härvidlag en relief från Fraktin i Taurus. Där uppträda flera figurer 

• F. J. D ö l g e r , IX6YG, I, Das Fischsymbol in fruhchristlicher Zeit, 
1910; II, Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum, 
1922; III—IV, Die Fiseh-Denkmäler in der friihcbrisllichen Plastik, Ma
lerei und Kleinkunst 1922—27. 

20 Leo F r o b e n i u s, Im Zeilalter des Sonnongottes. 
21 G e o r g Wi lke , Die Religion der Indogermanen in archäologischer 

Betrachtung, s. 122 ff. Mannusbibl. 31. 
22 M o n t e l i u s , Minnen 981. 
M E d v a r d Meyer , Reich und Kultur der chetiter, fig. 48, 51, 81. 
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med toppformiga mössor, och hos två av dessa figurer skjuter fram 

från pannan eller mössans nedre parti ett horn eller en krämpa.2 4 P å 

Stockhult-bildernas hattbrätten finnas två små runda hål, och möjligt 

är, att i dessa hål varit placerade l iknande horn som hos de hettitiska 

relieffigurerna. (Jmf den i Köpenhamns museum befintliga bronssta

tyetten med hornprydd toppformig mössa, avbild. Aarböger 1871 s. 

453.) Ett par statyetter av silver, vilka mycket likna figurerna från 

Stockhult, äro funna vid Kas-Shamra i Syrien. Det kul turlager i vil

ket dessa statyetter påträffades tillhör en period, som omfattar tiden 

15—12 århundradet f. Kr.2 5 Vissa skäl synas mig så lunda föreligga 

för antagandet, att en förbindelse mellan Norden och den mindreasia-

tisk-hettitiska kul turkretsen ägt rum under den äldre bronsåldern. 

Under förutsättning att den vid Schernen, Kr. Memel i Ostpreussen 

funna bronsstatyetten, som i viss mån påminner om Stockhult-statyet-

terna, skulle ti l lhöra den äldre bronsåldern, vilket dock icke torde 

vara fullt avgjort, så skulle detta kunna häntyda på, att ovannämnda 

förbindelse ägt rum över östra Europa. 2 0 Då därtill kommer att un

der början av det andra förkristna årtusendet fisken förekommer av

bildad dels på sigil lcylindrar i Assyrien-Babylonien som livs- och 

lyckosymbol, som offergåva samt som demonfördrivande medel,27 dels 

på vissa mångkant iga metallyxor från Kuban-området i Kaukasus , 

där fisken förekommer t i l lsammans med andra djur i kombinationer, 

vilka göra det troligt, att det härvidlag knappast handlar om jakt

motiv utan om scener med mytologisk bakgrund,2 8 så ligger det nä ra 

till hands att förutsätta, att även fiskbilderna på de nordiska spjut

spetsarna utgöra ett kul tur lån från samma område. 

Under den yngre bronsåldern synes ett förnyat inflytande av sam

ma ar t ha ägt rum, ett inflytande som möjligen i första hand utgått 

! l E d v a r d M e y e r , a. a. fig. 81. 
20 C. F. A. S c h a e f f e r, Les Fouilles de Minet-ol-beida et de Ras-Shamra, 

Pl. XVII, s. 124 ff. Syria XIV. 1933. 
26 M a x E b e r t , Siidrussland im Altertum, fig. 71. 
A. B e z z e n b e r g e r, o. F. E. P e i s e r , Die Bronzetigur von Schernen, 

Kr. Memel, Prussia 22, s. 424. 
27 F. J. D ö l g e r , 1X&YC III, Der heilige Fisch in den antiken Reli

gionen und im Christentum, Taf. XVII—XIX. 
28 F. H a n c a r, Die Beile aus Koban in der Wiener Sammlung kauka-

sischer Altertiimer, Wiener Prähist. Zeitschrift 1934, s. 12. 

43 — Fornvännen 1935. 
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från den skytiska kulturkretsen2" och som, att döma av det märkliga 

skattfyndet från Vettersfelde i Brandenburg, 3 0 lämnat direkta spår 

etter sig inom germanskt område. 

Vilken av de här ovan antydda föreställningarna, som legat till 

grund för djurf igurerna på våra rakknivar , är på forskningens nu

varande ståndpunkt svårt att avgöra. I varje fall torde föreställ

ningen om fåglarna som inkarnat ioner av na turmakter och särskil t 

av vegetationsdemoner mera hava ett europeiskt än ett asiat iskt ur

sprung, i varje fall knappast ett semitiskt, medan däremot fisksymbo

len ursprungl igen synes hava varit knuten till de orientaliska frukt

barhet sreligionerna. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

A N D R E A S O L D E B E R G : Fisch- u n d Vogelf iguren auf e inem 

Bronzomesser von Bohuslän . 

Gegenstände aus unserer nordischen Bronzezeit mit eingeritzten Tier-
figuren, die sich durch einen gewissen Realismus auszeichnen, sind ver-
bältnismässig seiten. Im Staatlichen Historischen Museum findet sich nur 
eine geringe Anzahl von Gegenständen, die in diesem Zusammenhang von 
Interesse sind. So hat das Museum relativ neulich einen aus der 4. Periode 
stammendon Fund von Folkestad im Ksp. Skee, Bohuslän, orworben, zu 
dem u. a. ein fragmentarisches Rasiermesser mit Figuren der hier ange-
deuteten Art, Abb. 3, gehört. Erkennbar ist eine sehr gut geformte Vogel-
figur mit gebogcncra Schnabel, ziemlich langem Hals, spindelförmigem 
Körper, gespaltenera Schwanz und kurzen Fiissen. Ein Teil des Körpers 
und des Halses ist mit parallelen Linien ausgefilllt. Ferner kommt ein 
senkrecht stehender Fisch mit Flosscn und grossera rundem Auge vor. Der 
Körper des Fisches hat doppelte Konturlinlen und ist mit zwei diagonal go-
logten Streifen ausgefiillt. Dieses Messer weist noch eine weitere Vogelfigur 
kleineren Formats auf, gleichfalls mit gespaltenem Schwanz, aber mit ziem
lich geradera Schnabel und verliältnismässig kurzem Hals. Ein anderer 
lund ans der jiingeren Bronzezeit riihrt von Tolagården, Ksp. Västerplana 
in Västergötland, her. Auch in diesem Funde kommt oin Rasiermesser mit 
einer eingepunzten Vogelfigur, Abb. 5, vor, die in gewissem Grade an einen 
Storch orinnert. Auf einem Rasiermesser von Knrpalund, Ksp. Färlöv, 

29 M. R o s t o v c e v , Fische als Pferdeschmuck, Montelius festskrift 1913, 
s. 223. 

30 E b e r t s Reallexikon, Bd XIV, Vettersfelde. 
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Schonen, jiingerc Bronzezeit (Montelius, Minnen från vår forntid, Nr. 1106), 
tritt oine Scbiffsfigur mit zwei Steven auf, von denen der vordere am Ende 
eine ziemlich gut gezeiclmete Vogelfigur trägt. Noch einen weiteren Gegen-
stand mit Figuren der hier fraglichen Art besitzt das Staatlicbe Historische 
Museum, nämlich eine Speerspitze aus Bronze, der älteren Bronzezeit an-
gehörig und gefunden bei Haga, Ksp. Gothem, Gotland, mit zwei Fischen, 
die auf je einer Seite des Blattes eingepunzt sind (Montelius, Minnen, Nr. 
820). Im Historischen Museum der Universität Lund findet sich ein Rasier
messer aus Bronze mit derselben Figurenzusamraenstellung wie bei dem 
Messer von Folkestad, nämlich einem Vogel und einem Fisch. Dieses Messer 
ist bei dem Fischerdorl Svarte im Ksp. Bjäresjö, Schonen, gefunden worden 
und diirfte der 5. Periode angehören. 

Die oben aufgezählten Gegenstände sind meines Wissens die einzigen auf 
zum nordischen Kulturkrets gehörigem sohwedischem Gebiet gefundenen, 
auf denen Tierbilder mehr öder minder realistischer Art vorkommen. 

In Norwegen findet sich, soviel ich weiss, kein einziger Gegenstand, auf 
dem derartige Figuren auftreten. 

Aus Dänemark, Schleswig-Holstein und Norddeutschland liegen dagegen 
mehrere Gegenstände mit ziemlich realistischen Tierbildern vor. 

Man känn sich nun fragen, ob die hier bohandelten Fisch- und Vogel-
figuren eine tiefere Bedeutung tiber die rein dekorative hinaus gehabt haben. 
Wahrscheinlich ist das der Fall gewesen. 

Zur Beleuchtung der Frage nach der Bedeutung der Vogelfiguren möchte 
ich hinweisen auf die weitverbreitete Vorstellung von dem Auftreten des 
Seelenwesens in Vogelgestalt sowie auf den nicht zum wenigsten auf ger-
manischem Gebiet uralten Bauinkult mit Verohrung einer Baum- öder Hain-
gottheit in Gestalt eines Vogels, der entweder als ein Feuer- und Lebcns-
kraftbringer öder als ein mehr persöhnlicher Vogelgott gedacht wurde. Was 
die Deutung der Fischbilder anbelangt, so ist die ausserordentlich grosse 
Bedeutung in kultiscber Hinsicht zu berilcksichtigen, die in der Antike dem 
Fisch in den Gebieten an den Kusten des Mittelmeers zukam, in den öst-
lischen Teilen als Sinnbild des Lobens und im Westen mehr als Opfer an 
chthonische Mächte. Bemerkenswert ist auch die Deutung des Sonnenbildes 
als ein Sonnensymbol. 

Welche der hier angedeuteten Vorstellungen den Tierfiguren auf unseren 
Kasiermessern zugrunde gelegen hat, ist bei dem jetzigen Stande der 
Forschung schwer zu entscheiden. Jedenfalls diirfte die Vorstellung von den 
Vögeln als Inkarnationen von Naturmächton und besonders von Vegeta
tionsdämonen mehr einen europäischen als einen asiatischen Ursprung 
haben, während das Fischsymbol anscheinend an die orientalischen Frucht-
barkeilsreligionen geknupft gewesen ist. 


