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Svenska Fornminnesföreningens fjerde allmänna 
möte, i Göteborg den 14-17 Juni 1875. 

Måndagen den 14 Juni kl. 10 f. m. samlades deltagarne i 
Göteborgs Musei för mötet särskildt anordnade Biblioteks-sal. 
Sedan Föreningens ordförande, friherre NORDENFALK, förklarat 
mötet öppnadt, valdes till ordförande för mötet landshöfdingen 
i Göteborgs och Bohus län, grefve EHRENSVÄRD, till vice ord-
förande friherre NORDENFALK, samt till sekreterare föreningens 
ombud i nyssnämnda län, herr kammarherren LAGERBERG och 
föreningens sekreterare doktor MONTELIUS. 

På förslag af ordföranden valdes derefter herr professor 
SVEN NILSSON till mötets hederspresident. 

Bland de elfva frågor, som blifvit af föreningens styrelse 
antagna såsom öfverläggningsämnen å mötet, företogs nu den 
första, så lydande: 

Till hvilken tid höra de bohuslänska hällristningarna? Äro 
de samtida med de hällristningar, som finnas i andra svenska 
landskap? 

Öfverläggningen härom öppnades af doktor MONTELIUS, som 
yttrade*): 

Då det är jag som föreslagit detta öfverläggningsämne, så 
torde det tillkomma mig att inleda behandlingen häraf, emedan 
det ju alltid varit vanligt, att denna börjats af den, som fram-
stält den föredragna frågan. - Den fråga, hvarmed vi nu skola 
sysselsätta oss är icke från i går; den har stått på den svenska 
fornforskningens föredragningslista i många år, och vidt skilda 

*) Den redogörelse vi här lemna för förhandlingarna den 14 och 16 
Juni grundar sig på stenografisk uppteckning af herr amanuensen 
E. Dahlgren. 
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åsigter hafva derom uttalats. Det är sedan mer än 200 år till-
baka, som dessa hällristningar varit föremål för undersökning; 
man har nämligen en afbildning af en bland de största och 
vackraste i Bohuslän utförd redan på 1620-talet. Den framstälda 
frågan måste emellertid på fornforskningens nuvarande ståndpunkt 
anses liktydig med denna: till hvilken af de tre arkeologiska 
perioderna böra dessa hällristningar hänföras? Men i denna form 
har frågan naturligtvis icke kunnat uppstå förr än tillvaron af 
dessa tre perioder blifvit uppvisad. Den uppstod dock kort der-
efter, och såsom alla torde hafva sig bekant, var det egentligen 
genom Holmbergs mot slutet af 1840-talet utkomna arbete "Skan-
dinaviens hällristningar", som frågan vann allmännare uppmärk-
samhet. Han hänförde hällristningarna till jernålderns senare 
det, den egentliga "vikingatiden". Granskar man nu de skäl, 
på hvilka han stödde denna åsigt, så måste man erkänna, att 
dessa skäl vid den tid och under de förutsättningar hans arbete 
utfördes, hade mycket för sig, men vi måste ock komma ihåg 
att, sedan Holmberg utgaf detta sitt verk, hafva många och vig-
tiga upplysningar vunnits rörande våra äldsta tider, och mycket 
af det, som då ansågs kunna begagnas såsom säkra förutsätt-
ningar för vidare undersökningar, har sedermera visat sig böra 
i vigtiga delar ändras. Då således förutsättningarna ej längre 
äro de samma, kan man också lätt tänka sig, att resultaten böra 
blifva olika. Detta har också inträffat; genom den senare tidens 
trägna arbeten på det arkeologiska området har man kommit till 
ett resultat, som väsentligt skiljer sig från Holmbergs. Jag vill 
dock för Holmbergs och rättvisans skull tillägga, att många af 
de slutledningar som Holmberg begagnat, och som ledt honom 
till den åsigten, att hällristningarna höra till jernåldern, begagnas 
ännu i dag, men leda oss nu till den afvikande öfvertygelse, 
som jag strax skall omnämna. Det är således i viss mån ej 
Holmbergs fel att han framstält en åsigt, som vi måste anse vara 
oriktig. - En forskare, som före Holmberg egnat hällristningarna 
särskild uppmärksamhet, var professor Brunius i Lund. Hans 
länge förberedda arbete om dessa fornminnen utkom dock först 
efter Holmbergs och framstälde äfven en helt annan åsigt än 
dennes. Brunii påstående är nämligen i korthet, att hällrist-
ningarna äro äldre än jernåldern; hufvudmassan af dem tillbör 
stenåldern och en del förskrifver sig från bronsåldern. Ett bland 
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de vigtigaste uppslagen till frågans vidare behandling gjordes 
på 1860-talet, då riksantiqvarien Hildebrand blef underrättad 
om att i närheten af Norrköping hällristningar blifvit upptäckta, 
hvilka han skyndade sig att undersöka. Bland figurerna på dessa 
hällristningar voro några, som tydligen visade sig vara från brons-
åldern. Vi torde alla veta, att bronsålderns svärd äro till formen 
väsentligt afvikande från jernålderns. De förra äro tillräckligt 
karakteristiska för att äfven af konturteckningar kunna urskiljas; 
och de svärd som riksantiqvarien fann afbildade å dessa hällrist-
ningar, visade sig på det bestämdaste vara från bronsåldern. 
Deraf måste han naturligtvis sluta, att dessa hällristningar också 
förskrefvo sig från bronsåldern. Man hade således nu bestämda 
bevis för att hällristningarna på ett ställe hörde till denna ålder; 
frågan blef då, om äfven de andra hörde dit. Bland vigtiga bidrag 
till ämnets utredning måste vi i första rummet fästa uppmärk-
samheten dervid, att i det berömda arbete om bronsåldern, som 
mötets vördade hederspresident utgaf på 1860-talet, de på Ki-
viksmonumentet inhuggna figurerna päpekades såsom bestämda 
minnen från bronsåldern. Likheten mellan dessa figurer och 
dem på hällristningarna är emellertid så stor, att de alla måste 
hänföras till samma period. 

Man har sedermera undersökt frågan från åtskilliga andra 
synpunkter, och jag tror, att det resultat, till hvilket man nu 
kommit är i hufvudsaken riktigt, nämligen att hufvudmassan af 
de skandinaviska hällristningarna förskrifver sig från bronsåldern, 
om än en mindre del af dem möjligtvis tillhör stenåldern. Bland 
de vigtigare skälen för den åsigten, att hällristningarna i all-
mänhet förskrifva sig från bronsåldern, måste vi, utom de nämnda 
svärdformerna och figurerna på Kiviksmonumentet, nämna äfven 
fartygsformerna. En annan på föredragningslistan uppförd fråga 
gifver oss anledning att särskildt söka utreda förhållandet med 
fartygsformerna. Det är derföre här tillräckligt att påpeka, att 
dessa i allmänhet äro de samma, som de hvilka finnas inristade 
på Kiviksmonumentet samt på bronsknifvar och andra föremål 
från bronsåldern. Dertill kunna vi lägga, att man i Mecklenburg 
har anträffat ett bronsbeslag till ett horn från den äldre brons-
åldern, på hvilket bland andra figurer äfven äro ingraverade 
fartyg af fullkomligt samma karakteristiska form som de på 
hällristningarna. - En omständighet, som synts mig vara af ganska 
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stor vigt vid denna frågas utredning, är det sätt hvarpå häll-
ristningarna äro utförda. Om man nämligen jemför hällrist-
ningarna, i den betydelse vi nu tagit ordet, med ristningarna 
på t. ex. runstenarne från jernåldern, så finner man en genom-
gående och, såsom mig synes, vigtig skilnad derutinnan, att häll-
ristningarnas figurer nästan alltid äro helt och hållet urgröpta, 
under det att figurerna på runstenarne endast äro konturteck-
ningar. Vi hafva tillfälle att på de här utstälda stora, af herr 
Baltzer utförda afbildningarna se, huru menniskofigurer och äfven 
skepp och djurbilder äro utknackade så att de visa en enda för-
djupning från den ena ytterkonturen till den andra. Se vi åter 
på runstenarnes mennisko- och djurbilder, så finna vi endast 
konturlinier och hela ytan dem emellan orörd. Då denna skilnad 
är genomgående, anser jag att dervid bör fästas betydlig vigt; 
och att således deraf bör anses framgå, att alla nu nämnda rist-
ningar icke kunna tillhöra samma period. 

En annan icke mindre vigtig omständighet vid tidsbestäm-
ningen - jag uppehåller mig nu endast vid hufvudpunkterna -
är att på hällristningarna förekommer en mängd hjulliknande 
figurer, d. ä. cirklar, uti hvilka finnes ett likarmadt kors. Dessa 
figurer ser man på nästan hvarje hällristning och ofta i mycket 
stort antal. De torde möjligtvis vara mångtydiga, men hvad som 
är fullt säkert liksom äfven temligen allmänt erkändt är, att 
de fleste hafva en symbolisk betydelse. Etatsrådet Müller i 
Köpenhamn har egnat särskild uppmärksamhet åt dessa figurer 
och bevisat, att de hos många folk äro symboler af gudamakten. 
Han har ådagalagt, att de förekomma i en mängd länder i 
Asien och i Europa, i synnerhet hos folken af den Indo-europe-
iska folkgruppen. Det torde alltså icke vara utan vigt, att dessa 
"hjul" förekomma i stort antal på hällristningarna och på andra 
fornsaker från vår bronsålder, men, så vidt jag vet, aldrig på
föremål från den nordiska jernåldern; förekommer sådant, måste 
det åtminstone vara mycket sällsynt. Jag blef dock beträffande 
denna sak något tveksam vid minnet deraf, att man på våra 
medeltidssaker ganska ofta ser samma "hjul", t. ex. på graf-
stenar från den äldre medeltiden, på patener m. m. Jag bör-
jade frukta, att denna figurs frånvaro å jernålderns arbeten 
kunde bero på en tillfällighet, och att den i sjelfva verket funnits 
här under hela denna tid. Det torde dock finnas en mycket enkel 
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förklaring af saken, som det kan vara skäl att här framhålla. 
Jag anser nämligen, att denna symboliska figur med bronskul-
turen kommit hit från Orienten, att den varit allmän här under 
bronsåldern, samt vid densammas slut fallit i glömska. "Hjulets" 
återuppträdande under medeltiden beror åter på den betydande 
kulturström från söder, som då inkom med kristendomen. I 
södern hade nämligen denna symbol lefvat qvar från äldsta tider, 
upptagits som ett heligt tecken af den kristna kyrkan, och nu 
med denna kyrka vunnit inträde i Norden, nära tusen år efter 
det att minnet hunnit förblekna deraf, att samma tecken redan 
en gång förut begagnats af Nordens invånare. Om denna för-
klaring, såsom jag hoppas, är riktig, kan symbolens förekomst 
under medeltiden ingalunda bevisa, att den äfven funnits här 
under jernåldern, men dess frånvaro på jernåldersmonumenten 
kan deremot anses bevisande för den åsigten, att hällristningarna 
icke tillhöra denna period. 

Frågan om denna hjulliknande figur har synts mig så mycket 
vigtigare, som på jernålderssakerna ofta träffas ett annat sym-
boliskt tecken, det så kallade hakkorset, ett likarmadt kors, hvilkets 
fyra armar äro böjda åt samma håll. Det förekommer på en 
mängd arbeten från jernåldern, men aldrig på hällristningarna. 
När vi nu hafva ett heligt tecken på hällristningarna, hvilket icke 
ses på våra jernåldersmonument, och ett annat på jernåldersmonu-
menten men aldrig på hällristningarna, så tyckes mig detta vara 
ett ganska starkt bevis för att sistnämnda fornminnen icke till-
höra jernåldern. 

Rektor BRUZELIUS: Med anledning af förevarande fråga til-
låter jag mig att nämna några ord om en del ristningar, som 
finnas i Skåne i trakten af Simrishamn. De förete ungefär samma 
förhållanden som de bohuslänska; de hafva t. ex. samma dubbla 
och enkla spiraler som dessa. Bland de bilder, som förekomma 
på hällristningarna i Simrishamns-trakten, äro några särskildt 
betecknande för bronsåldern, nämligen, utom de nämnda enkla 
och dubbla spiralerna, åtskilliga vapen, som alldeles öfverens-
stämma med dem, som vi känna under namn af pålstafvar. -
Men jag vill äfven anföra en omständighet, som tyckes visa, att 
Müllers tolkning, som af föregående talare omnämndes och hyl-
lades, möjligtvis icke är fullt riktig. Bland de hällristningar, 
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som finnas vid Jerrestad, är nämligen en, som visar en cirkel 
med kors, på hvilken står en häst, och detta betyder väl, att 
korset är ett hjul och föreställer en stridsvagn. Dessutom hafva 
vi på den s. k. Villfarastenen två cirklar med kors, framför hvilka 
stå hästar, och jag tror äfven, att samma hjulfigur förekommer 
på Kiviksmonumentet i förening med hästar. Häraf framgår väl, 
att åtminstone på några ställen figurerna icke kunna antagas 
vara symboliska, utan föreställa stridsvagnar. - Vidare nämnde 
föregående talare, att alla figurer på hällristningarna äro helt och 
hållet urgröpta. Detta är dock icke alldeles fallet. Det finnes 
nämligen några, hvilka jag benämnt sandaler, som hafva halfrun d 
form men ett streck midt öfver, och dessa äro icke urgröpta, 
hvilket icke heller är fallet med de s. k. fotsulorna. Derjemte finnes 
på hällristningen vid Jerrestad ett litet fartyg, på hvilket äro 
framstälda fem figurer, af hvilka en bär en lur, som han blåser 
i och en annan en lans eller något dylikt, och äfven dessa figurer 
äro uti berörda afseende olika de å hällristningarna vanliga. -
Dessutom vill jag omnämna, att vid Simrislund, der det för 150 
år sedan fanns en stor skog, och der många flata klippor förekomma, 
fann jag för tre år sedan flere hällristningar, på hvilka äfven 
sågos fartyg. Då nu i år stadskassör Nisbeth påträffade en an-
nan hällristning några hundra fot derifrån, på hvilken en mängd 
yxformer upptäcktes, gaf detta mig anledning att närmare under-
söka saken. Jag fann då, att dessa yxor voro försedda med 
bredt blad, samt vidare att der förekom afbildning af en dubbel-
hammare (det finnes en alldeles liknande i Köpenhamn, och jag 
tror äfven en i Stockholm), som är refflad och försedd med skaft. 
Jag skall äfven be att få visa ett pappersaftryck af en hällrist-
ning från Jerrestad, som föreställer en skaftad celt; den är funnen 
för tre veckor sedan och är enligt mitt förmenande fullt bevisande 
för denna ristnings härstammande från bronsåldern. – På dessa 
hällristningar förekomma äfven cirklar utan kors, af hvilka som-
liga äro framstälda med konturteckning, och andra helt och hållet 
urgröpta. På två fartyg finnas segel, och besättningar synas på 
många. Flere fartyg äro äfven upp- och nedvända, hvilket tyckes 
antyda, att afbildningen har afseende på en landstigning eller 
drabbning. Jag har haft för afsigt att söka uthugga dylika figurer 
så väl med flint- som med bronsredskap. Jag tror dock knap-
past, att detta kan göras med flintan, emedan dessa af mig under-
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sökta hällristningar äro utbuggna i qvartzitsandsten, som är mycket 
hård. Somliga af dessa hällristningar äro nu mycket otydliga 
och svåra att få att framträda; de synas bäst om aftonen, då solen 
håller på att gå ned. Jag tror ock, att de flesta bland dem äro 
inhuggna och icke ingnidna. 

Doktor MONTELIUS: Jag fruktar, att herr Bruzelius något litet 
missförstått mitt yttrande i afseende på hjulen och inhuggnings-
sättet. Jag sade hvad beträffar de förra, enligt hvad jag vill 
minnas, att man hade skäl antaga, att en mycket stor del af dem 
bör betraktas såsom symboler. Deraf följer naturligtvis, att jag 
icke bestrider hans åsigt, att det finnes några sådana figurer, som 
ej äro symboler. Till dem räknar jag, i likhet med honom, de 
hjul som förekomma på Kiviksmonumentet och Villfarastenen 
samt på några ställen i Bohuslän, samt äfven de som finnas på 
den hällristning han sjelf upptäckt. Jag anser ock, att en del 
af dessa figurer kunna föreställa sköldar. Man ser nämligen 
stundom på Bohusläns hällristningar beväpnade menniskofigurer, 
på hvilkas ena sida dylika cirklar förekomma. Men på många 
andra ställen ses sådana kretsar med kors, som bestämdt icke 
kunna föreställa hvarken hjul eller sköldar, och åt hvilka man 
ej kan gifva annan betydelse än en symbolisk. Då nu dertill 
kommer, att denna hjulfigur förefinnes på många andra ställen 
än på hällristningarna, så tror jag, att man måste fästa stor 
vigt vid densamma. Vi böra komma ihåg, att på en af Kiviks-
monumentets stenar ses två dylika hjulliknande figurer, som 
der icke torde kunna tolkas så, som den siste talaren yrkat. 
Jag tror emellertid ej, att rektor Bruzelius är af den åsigt, att 
inga af dessa figurer äro symboliska, och då äro vi ju ense i 
hufvudsaken. Bevisningskraften af det förhållande jag påpekat, 
att ett slags symboler förekomma på bronsålderns monumenter 
och ett annat på jernålderns, är då icke heller rubbad. 

Hvad beträffar den siste talarens yttrande om konturteck-
ningarna, så gäller derom ungefär det samma som om hjulfigu-
rerna. Jag har ej sagt annat än att största delen af hällristnin-
garnas bilder äro helt och hållet inhuggna eller inknackade. Jag 
vet väl, att t. ex. på några ställen finnas skepp, som endast äro 
med streck antydda, men derpå ligger ingen vigt, ty bevisnings-
kraften beror derpå, att hällristningarna äro till största delen helt 
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och hållet inhuggna, då deremot från jernåldern icke finnas några 
dylika helt och hållet inhuggna figurer, utan endast konturteck-
ningar. 

De af rektor Bruzelius omtalade, nyligen upptäckta hällrist-
ningarna i Skåne äro af utomordentligt stor betydelse och intresse, 
och de af honom aftecknade yxorna äro af en särdeles karak-
teristisk form. Jag tror dock ej, att de föreställa yxor med skaft-
hål, utan att dermed afses s. k. skaftcelter, hvilka förekomma 
i icke ringa antal från bronsåldern af samma karakteristiska 
form. Dessa yxliknande figurer, som rektor Bruzelius beskrifvit, 
äro af så mycket större intresse, som man också i andra länder 
anträffat dylika figurer; jag vill endast påminna om de yxor, 
som äro inhuggna å stenarne i några grafvar uti Bretagne m. fl. 
ställen i Frankrike. Hvad beträffar de omtalade "fotsulorna" 
och "sandalerna", torde det förtjena nämnas, att de äro ytterst 
allmänna på Sveriges hällristningar och äfven förekomma i andra 
länder t. ex. Amerika, der man ser afbildningar icke blott af 
menniskofötter utan äfven af djurspår, hvilka senare äro så karak-
teristiskt återgifna, att man kan afgöra, hvilket djurslag de till-
höra. Således finnes äfven i det afseendet märkliga jemförelse-
punkter med andra länder. 

Jag ber att få tillägga några skäl för den åsigt om våra 
hällristningars ålder, hvilkens riktighet jag nyss sökte bevisa, 
eller att flertalet af dessa fornlemningar tillhöra bronsåldern och 
en mindre del möjligen stenåldern. Att man i andra trakter 
under stenåldern inhuggit figurer i fasta hällar eller på grafvarnes 
stenväggar är bekant, och jag anser det icke omöjligt att något 
dylikt äfven kan komma att uppvisas för Norden. Redan torde 
vi kunna bevisa, att Sveriges hällristningar tillhöra både den äldre 
och den yngre delen af bronsåldern. På bronsknifvar tecknade 
fartyg, som likna hällristningarnas, utgöra nämligen bevis för 
att en del af dessa tillhöra den yngre bronsåldern, emedan knifvarna 
härstamma från denna tid. Man vet visserligen icke hvad som 
påträffades i Kiviksgrafven, då den förstördes för 100 år sedan, 
men konstruktionen af denna graf är så karakteristisk, att den endast 
kan hänföras till början af bronsåldern eller slutet af stenåldern, 
och ser man på figurerna, som äro inhuggna på väggarna, 
så kan man icke annat än instämma i professor Nilssons påstå-
ende, att detta monument tillhör början af bronsåldern. Bland 
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dessa figurer förekomma nämligen yxor och andra föremål, som 
äro af en för bronsåldern helt och hållet egendomlig form. Andra 
bevis finnas äfven, så att jag tror, att man med godt mod kan 
påstå, att hällristningar finnas i Norden både från den äldre och 
yngre delen af bronsåldern. Mot bronsålderns slut åter försvinna 
de, hvilket står i samklang med den betydliga olikhet som i många 
andra fall visar sig mellan bronsåldern och jernåldern, då der-
emot öfvergången mellan stenåldern och bronsåldern numera 
synes vara mindre tvär. Deruti ligger måhända en antydan om, 
att en eller annan hällristning möjligen skulle kunna hänföras 
till tiden före bronsåldern, och man har verkligen funnit figurer, 
dels djur och dels båtar, på några grafvar, som bestämdt höra 
till stenåldern. Frågan är dock, huruvida figurerna på dessa 
grafstenar äro samtida med grafvarne eller sedermera inhuggna; 
de förekomma nämligen så, att de mycket väl kunna vara in-
huggna sedermera, och då ristningarnas antal ännu är mycket 
litet, så är det svårt att med bestämdhet uttala sig om saken. 
Möjligheten af att dessa figurer tillhöra stenåldern är dock natur-
ligtvis ganska stor, då de förekomma på grafvar som i sig sjelfva 
måste räknas till denna tid. En af de grafvar, hvilka här äro i 
fråga, är en stendös, som upptäcktes inne uti en hög. Man för-
anledes lätt deraf att stendösen fanns inuti grafhögen att deri se 
ett bevis för, att figurerna ej tillkommit uti en senare tid än graf-
ven, men vi måste ihågkomma att stendösarne i regeln äro fristå-
ende, hvadan det är sannolikt att den betäckning af jord, som 
understundom förefinnes, tillkommit under bronsåldern. 

Doktor CARLO LANDBERG: Doktor Montelius har uti sitt 
första föredrag framhållit två momenter, hvilka jag tror vara af 
särdeles stor vigt. Det är nämligen hjulformen och hakkorset. 
Denna hjulform återfinnes öfver allt i Orienten, både inom den 
ariska och den semitiska verlden. Jag tror, att den är af chal-
deiskt ursprung. Man har funnit den på silfver från Babylon 
och Ninive, och jag har funnit den på mynt, uppgräfna under 
templet i Beirut. Denna figur symboliserar gudamakten och 
lifvet. Hakkorset finnes äfven öfverallt i Orienten; jag har fun-
nit det på Cypern på vaser och andra kärl från alla de tre 
skedena af den cypriotiska kulturutvecklingen: den kanaitiska, 
den kanaitiskt-grekiska och den grekiska. På fynden från 
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Odessa finnes äfven samma tecken, och jag har sett det på 
etruskiska vaser. Hvad det betyder, vet jag icke; men jag tror, 
att det äfven symboliserar gudamakten. D:r Montelius sade, att 
detta tecken endast förekommer på föremål från jernåldern, 
men då vi finna det äfven på cypriotiska bronskärl, så torde 
deraf framgå, att dess förekomst icke är inskränkt till endast 
den angifna tiden. 

Rektor BRUZELIUS: Jag vill blott tillägga till hvad jag förut 
yttrat om de i skånska klippor inhuggna figurer, hvilka jag 
upptäckt, att vid sidan af sjelfva hällristningen fanns en ätte-
hög, som jag undersökt, och uti hvilken jag funnit en urna som 
fullkomligt liknar en annan, som man anträffat i Halland, och 
i hvilken lågo bronssaker. Den utgjordes af ett mindre kärl 
öfvertäckt med ett lock, som var fästadt med den brunaktiga 
harzmassa, som man många gånger funnit i form af bröd, lig-
gande flere tillsammans. Denna närbelägna hög utgör således 
ett ytterligare bevis för, att dessa fornlemningar måste anses 
tillhöra bronsåldern. 

Lektor WIBERG: Jag har blott att göra anmärkning mot 
de båda saker, som d:r Montelius ansåg såsom kronologiska 
stödjepunkter; beträffande den ena är jag redan till en del 
förekommen af d:r Landberg. Jag ber att få tillägga, att hjul-
formen finnes i Europa särdeles talrikt representerad inom det 
keltiska området, och jag är af den åsigten, som nyss antyd-
des af rektor Bruzelius, att den icke är annat än en förkort-
ning af de gamles biga *). Tecknet förekommer med denna 
betydelse på grekiska mynt, och dessa mynt tillhöra naturligt-
vis jernåldern. Hvad hakkorset beträffar, så är det numera en 
lätt sak att bestämma dess ålder; den är en evighet, om jag 
så må säga. Det förekommer i den vediska religionsläran, och 
der har det sin uppkomst. På sanskrit heter det svastika, hvil-
ket är uppkommet af ett par ord, som motsvarar det grekiska 
ev <grek> och således betyder: Gud välsigne eller något dylikt. 
Det förekommer ursprungligen såsom symbol i Agni-kulten och 
betyder i sjelfva verket Agni (ignis) eller eldguden. Det är det 
instrument, hvarmed man framkallade elden genom kringvrid-

*) En af två hästar dragen vagn. 
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ning. Det förekommer äfven från veda-religionens äldre tider, 
så långt tillbaka som 3,000 år före Kristi födelse; det genom-
går hela orienten och den grekiska verlden, och det begagnas 
ännu. Jag har sett sanskrit-böcker, der det förekommer i slu-
tet och betyder slut, utmärkande en lyckönskan eller tacksä-
gelse för arbetets fullbordan. Man kan således ej använda detta 
tecken såsom grund för någon tidsbestämning, ty det förekom-
mer inom alla tider från 3,000 år före Kr. och till närvarande 
stund. 

Doktor MONTELIUS: Jag ber om ursäkt att jag, i trots af 
den siste talarens yttrande, håller på min förut uttalade åsigt. 
De omständigheter som han påpekat, voro mig visserligen förut 
väl kända, men vi skola komma i håg, att här endast är fråga 
orn förhållandena i Sverige. Jag tror, att det är en fullt lo-
gisk slutledning, om man säger: ''i Sverige finnes ett visst sym-
boliskt tecken, hjulet ,  endast på hällristningarna och åtskil- 
liga fornsaker från bronsåldern, och ett annat, hakkorset , en-
dast på föremål från jernåldern; alltså följer deraf, att hällrist-
ningarna icke höra till jernåldern eller den tid, under hvilken 
hakkorset förekommer'', Det är fullkomligt riktigt, såsom före-
gående talare framhöll, att både hjulet och hakkorset utom Sve-
rige förekomma på monumenter från vidt skilda tider, och jag 
kan såsom bevis derför ytterligare nämna, att hakkorset är 
inristadt äfven på bronsålderssaker, anträffade af Schliemann 
vid hans gräfningar i Troas; men för bedömandet af den nu 
föreliggande frågan måste vi hålla oss till svenska förhållan-
den. Om vi finna dessa sådana jag nyss anfört, så är jag 
äfven öfvertygad om, att den deraf dragna slutsatsen är riktig. 

Rektor BRUZELIUS: Jag får endast tillägga, att jag delar 
d:r Montelii åsigt, att hjulformen kan både beteckna vagnar 
och sköldar och vara af symbolisk betydelse. Huru den i hvarje 
fall skall tolkas, beror af den ställning den har till de omgif-
vande föremålen. Är en häst tecknad framför figuren, så be-
tecknar den en vagn; sitter den på armen af en man, så är den 
en sköld; men står den ensam, så kan den hafva en symbolisk 
betydelse. Liknande är förhållandet med många andra dylika 
figurer, så att de kunna hafva en betydelse på ett ställe och 
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en annan på ett annat; exempel härpå finna vi bland annat uti 
hieroglyferna. 

Friherre KURCK: För min del ber jag få nämna, att jag icke 
tror, att hakkorset kan anses hafva någon slags kronologisk 
betydelse för någon af våra åldrar. Det har, såsom redan är 
nämndt, en ofantligt hög ålder. En annan åsigt om dess bety-
delse är, att det föreställer de två trästycken, som gnedos mot 
hvarandra för att framkalla eld, hvilket var det äldsta antänd-
ningssättet. Det förekommer äfven i Roms katakomber, och 
går så långt in i vår tid, att det t. ex. är tecknadt i en mig 
tillhörig jordebok från 1400-talet. Jag tror deremot icke, att 
det har den ringaste betydelse för bestämmandet af vår brons-
ålder, som det enkla korset omgifvet af en ring har. 

Herr H. WERNER: Om åldern af Bohusläns och det öfriga 
Sveriges hällristningar äro flera meningar gängse: somliga hän-
föra dem till stenåldern, andra till bronsåldern och ännu andra 
till jernåldern; men att döma af de här uthängda ritningarna 
tillhöra de otvifvelaktigt bronsåldern. Vi böra dock komma i 
håg, att hällristandet fortsattes både under den äldre och den 
yngre jernåldern; och, hvad som icke torde vara så allmänt be-
kant, äfven från den äldre kristna tiden finnas hällristningar -
jag afser dock icke härmed runstenarne. Vid Sika i Up-
land finnes nämligen en hällristning, som föreställer en kyrka, 
på hvars gafvel ett kors är afbildadt. Flere personer synas 
sysselsatta att ringa i kyrkans klocka; kring kanten af denna 
ristning hafva stått numera utplånade runor. Häraf se vi, att 
hällristningar förekomma så långt fram i tiden, som från kri-
stendomens äldre dagar. - Besynnerligt nog finner man på 
dessa bohuslänska hällristningar inga andra af de under brons-
åldern vanliga ornamenten än ringarne och hjulen, så att kan-
ske till slut Holmberg får rätt, då han hänförde dem till jern-
åldern. För att man nu må kunna utröna, hvilken af dessa 
hypoteser och gissningar är den rätta, borde man väl, der de 
lokala förhållandena det medgifva, anställa gräfningar nedanför 
ristningarna för att med ledning af de fynd, som der kunna 
göras, bestämma deras ålder. Det är väl nämligen antagligt, 
att det folk, som ristat dessa taflor, under sitt arbete bort-
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kastat månget af de odugliga instrumenten, och en sådan brons-
eller stenbit skulle hafva mycket större beviskraft med afseende 
å åldern än alla lärda funderingar. 

Doktor MONTELIUS: Det torde vara skäl att, till förekom-
mande af missförstånd, gifva en definition på hvad som förstås 
med hällristningar. Det är klart, att hvad vi hittills talat om 
hällristningar icke gäller alla ristningar i häll, utan ordet häll-
ristning har blifvit en teknisk term för sådana figurer af en 
viss karakteristisk, lätt igenkänlig art. Det är ett intressant 
exempel på ristning i sten som herr Werner anfört, och sådana 
exempel finnas äfven från vida yngre datum. Jag behöfver 
blott påminna om de cirklar, kors och andra figurer, som in-
huggas i berghällar för triangelmätningar eller dylika ändamål ; 
de flesta af oss torde väl äfven som barn roat oss med att, mer 
eller mindre grundt, i berghällar med en sten inknacka vära 
namn eller andra minnesvärda figurer. Men det finnes åtskil-
liga ristningar i häll, som hafva ännu större likhet med de nu 
i fråga varande egentliga hällristningarna, och som det oaktadt 
bestämdt höra till en senare tid än bronsåldern ; alla sådana 
hafva vi dock här icke kallat hällristningar, emedan vi och alla 
andra med detta namn blott afse ett visst slag af bergtaflor. 
Jag behöfver blott påminna om de högst märkvärdiga Sigurds-
ristningarna, tolkade af prof. Säve, som förekomma dels på en 
runsten och dels på en berghäll i Södermanland. Den senare 
är visserligen inristad i häll, men jemte bilderna ses här en 
längre runinskrift, och ingen tänker på, att de skulle höra till 
samma tid som de bohuslänska hällristningarna. 

Efter jag nu har ordet, vill jag påpeka ytterligare två om-
ständigheter, som synas mig vara af stor vigt vid afgörandet af 
denna kronologiska fråga. Utom olikheten i tekniskt afseende, 
hvarom jag förut talat, hafva figurerna på hällristningarna en 
helt annan och lätt igenkänlig karakter än de figurer, som före-
komma på jernålderns och senare tiders ristningar i sten. Om 
jag här hade tillfälle att visa afbildningar af menniskofigurer 
från hällristningarna och från t. ex. Sigurdsristningarna eller 
andra ristningar från tiden efter jernålderns början, så vore ett 
ögonkast tillräckligt att visa skilnaden. - Den andra omstän-
digheten, som också ej saknar betydelse, är den, att på häll-
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ristningarna i vanlig mening förekomma aldrig runor, ehuru 
dessa ristningar sjelfva kunna betraktas såsom ett slags bild-
skrift. Det synes mig nämligen afgjordt, att de tillkommit der-
före, att man velat åt efterverlden bevara minnet af vigtiga till-
dragelser. Sådan bildskrift förekommer hos många folk, och 
från Nordamerikas indianer har jag sett teckningar, som på ett 
förvånande sätt påminna om våra hällristningar. Det är emel-
lertid temligen klart att, om ett folk vill bevara minnet af en 
händelse åt efterverlden, så är det mycket lättare att inrista 
några ord, innefattande berättelse derom, om nämligen folket 
känner bokstäfver. När nu hällristningarna visa sig vara bild-
skrifter, uti hvilka icke en enda runa förekommer, så ligger 
häri en betydande bevisningskraft för den åsigten, att de här-
stamma från en äldre tid än den, då folket kände runorna och 
derigenom konsten att uttrycka ord, som mycket lättare ledde 
till det åsyftade målet. Denna bevisning blir så mycket star-
kare som vi veta, att runorna förekomma redan under den äl-
dre delen af jernåldern; och att de redan då voro kända i de 
nejder, der de flesta hällristningar förekomma, såsom vi bland 
annat se af runstenen i Tanum, hvilken står i den på hällrist-
ningar rikaste trakten i Sverige. 

ORDFÖRANDEN: Meningarna tyckas här vara eniga om, att 
de bohuslänska hällristningarna kunna hänföras till bronsåldern, 
då deremot olika åsigter råda beträffande åtskilliga med dessa 
ristningar förenade förhållanden. Jag tror icke det kan vara 
skäl att mötet i det fallet uttalar någon viss mening, utan torde 
mötet inskränka sig till att låta de här afgifna yttrandena ut-
göra svar på den framstälda frågan, och att den närmare tids-
bestämningen för hällristningarna må öfverlemnas till kommande 
undersökningar. 

Denna herr Ordförandens uppfattning godkändes enhälligt 
af mötet.*) 

*) Se "Bohuslänska hällristningar" af Montelius i "Bidrag till känne-
dom om Bohusläns fornminnen", 2:a häftet, s. 146; och "Sveriges 
historia", 2:a häftet, "hällristningar". 
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Andra frågan: 

Hvilket sammanhang kunna de å våra hällristningar af-
bildade fartygen, i afseende på formen, anses ega med dem som 
i forntiden begagnades af de vid Medelhafvet boende folken? 

Då herr professor Nilsson önskade, att de i mötet delta-
gande skulle få tillfälle att, innan denna fråga föredrogs, taga 
kännedom om en af honom såsom svar derpå författad uppsats, 
hvilken nu till de närvarande utdelades*), så beslöts att upp-
skjuta behandlingen häraf till onsdagen. 

Mötet beslöt derefter att öfvergå till den nionde frågan: 

Huru bör man gå till väga för att noggrant uppteckna 
kvad som ännu återstår af folkmusik, folklekar och folkdansar 
i vårt land? Hvilken plan bör för detta ändamål följas? 

Amanuensen EICHHORN: Ehuru det ej sker utan stor tve-
kan, ber jag att få yttra några ord i denna fråga, emedan jag, 
åtminstone såsom dilettant, någon tid sysselsatt mig med våra 
folkliga traditioner; jag ber dock att få på förhand nämna, att 
jag icke är musiker ex professo och således ej kan gifva an-
nat än allmänna antydningar i denna sak. Vi hafva visserligen 
redan i vår litteratur ett ganska stort förråd af uppteckningar 
uti här ifrågavarande syftning; vi hafva uppteckningar af folk-
musik, icke blott folkvisans utan äfven af instrumentalmusik, 
vi hafva uppteckningar af folklekar och dansar både i Arwids-
sons samling och i andra skrifter från äldre och nyare tid. 
Frågan är således icke, att sådant samlande bör ega rum, utan 
den gäller, huru man dervid bör gå till väga, för att samlandet 
skall kunna anses vara noggrant. Det synes mig, att döma 
från min dilettant-ståndpunkt, som om i detta afseende åtskil-
ligt skulle återstå att önska beträffande de uppteckningar, som 
hittills äro gjorda. - Så vidt jag kan fatta, och såsom jag 
äfven hört af andra, hafva de som upptecknat vår folkmusik 
uteslutande utgått från den lärda musikens ståndpunkt, d. v. s. 
de hafva tagit för gifvet, att folktonen i allmänhet följde samma 
lagar och vore tillkommen efter ungefär samma norm som den 

*) Uppsatsen är införd i början af detta häfte (sid. 1-29). 
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lärda musiken. Jag beklagar, att icke en af fornminnesförenin- 
gens ledamöter, herr direktör Södling, som mycket sysselsatt 
sig med detta ämne, är här närvarande; han skulle kunna 
lemna goda upplysningar just i denna fråga. - Det är nödvän-
digt, att upptecknaren icke blott tager sig för att åhöra tonerna 
sådana de förefalla, utan han måste såsom förberedande stu-
dium sätta sig in i hela det tonsystem och den grund, på hvil-
ken folkmusiken hvilar; han måste undersöka, hvilka skalor 
folkmusiken följer; han måste lära känna de instrument den 
begagnar, deras egendomliga tonfärg och teknik; han måste 
med ett ord gå fullt vetenskapligt tillväga, för att kunna lemna 
en fullt vetenskaplig produkt i sin uppteckning. Om deremot 
en vanlig musiker vill uppteckna t. ex. en folkdans, som sjun-
ges eller spelas, så är det naturligt att, om han är fiolinist, han 
upptecknar den såsom han skulle spela den på fiol, emedan 
han tror, att folkmusiken går till väga på samma sätt som den 
vanliga. Detta vågar jag dock betvifla. Vidare måste han 
naturligtvis tänka, att pausering, att teknik o. s. v. äro under-
kastade samma lagar som den vanliga musiken. Äfven detta 
tror jag vara ett misstag. Säkert är, att våra folkvisor och 
folktoner utan ord hafva mycket mer naturenliga öfvergångar 
än den lärda musiken, och hafva mycket mera föråldrade gån-
gar och ljud, än man i allmänhet föreställer sig. - Hvad vi nu 
ega upptecknadt af folkvisornas toner och öfrig folkmusik, är 
alltså efter min öfvertygelse en moderniserad och förskönad 
musik, som icke eger alla äkthetens drag och icke bestämdt 
återgifver, hvad af en sådan uppteckning bör fordras. Såsom 
icke tekniker kan jag icke i detalj uppvisa, hvaruti dessa orik-
tiga uppfattningar bestå, men det är min bestämda öfvertygelse, 
att de hittills gjorda uppteckningarna icke äro fullt äkta och 
tillförlitliga. Dessutom är det naturligt, att ifrågavarande me-
lodier sjungas olika på olika trakter, och att tonerna fått in-
tryck af folkkarakteren på den ort, der de lefva. Derför kan 
man icke säga, att den eller den visan sjunges på den eller 
den tonen, utan måste inskränka sig till att säga, att man har 
hört den eller den tonen begagnas till visan på en viss plats, 
hvilket dock icke hindrar, att en annan ton kan brukas på ett 
annat håll. 
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Hvad angår folklekar och dansar synes det mig vara gifvet, 
att de hittills varande uppteckningarna äro alldeles för litet 
vetenskapliga. Granskar man t. ex. Arwidssons samling, hvilken 
såsom bekant hufvudsakligen härleder sig ifrån aflidne kammar-
junkaren Rääfs storartade uppteckningar, så finner man blott 
ytterst allmänna antydningar om att så och så tillgår i den ena 
eller andra leken och dansen, såsom "paren fatta hvarandra i 
handen, svänga om o. s. v." under afsjungande af vissa ord. -
Det är dock klart att, om man skall kunna få begrepp om hvad 
en kroppslig rörelse är, man icke kan nöja sig med en så all-
män beskrifning, utan man måste äfven dervidlag hafva en ve-
tenskaplig och noggrann uppgift, så att man må veta icke blott 
att det eller det sker, utan huru det sker. En sådan beskrif-
ning kan icke göras af andra än dem, som hafva studerat 
gymnastik och koreografi, eller den vetenskapliga danskonsten. 
Det är nämligen mitt fulla allvar att den, som gjort danskon-
sten till föremål för sitt studium, derigenom verkligen eger en 
vetenskaplig insigt, d. v. s. en klar, systematisk kunskap om 
danskonsten. Han måste ock, såsom hvarje kännare af ett 
fack, begagna vissa tecken och termer, begripliga för dem som 
äro hemma i samma kunskapsgren. När nu en sådan person 
upptecknar en folkdans, så säger han icke: "paren fatta hvar-
andra i händerna" o. s. v., utan han använder en följd af be-
stämda beskrifningar, återgifvande de steg, de ställningar på 
ben, armar o. s. v., som de dansande intaga. Det är således 
nödvändigt, att hvad som ännu återstår af våra folklekar och 
dansar upptecknas af personer, som hafva bestämda studier åt 
detta håll, så att vi måtte få riktiga föreställningar om huru 
dansarne och lekarne ske. 

Hvad angår den senare delen af frågan, eller hvilken plan 
som bör för ändamålet följas, så vågar naturligtvis icke jag, 
som icke är närmare invigd i dessa förhållanden, uppställa en 
sådan. Jag tror dock, att man skulle kunna tänka sig saken 
så, att en vetenskapligt bildad kännare af folkmusik och en 
vetenskapligt bildad gymnast och danskonstkännare borde resa 
inom vissa landskap och uppteckna, hvad de kunde finna. Två 
sådana personer borde helst samarbeta med hvarandra, så vida 
man ej kunde finna en person, som vore kännare af alla dessa 

6 
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saker; en som endast är gymnast kan nämligen icke uppteckna 
musiken, och tvärt om. Jag tror således, att man ej kan be-
stämma annan plan än att en eller två lämpliga personer borde 
utses för att inom vissa områden, der man kände att folkmusik 
och folklekar lefde qvar, uppteckna dessa; men hvilken veten-
skaplig plan de sedan borde följa för sitt görande och lätande 
torde icke vara lämpligt att här bestämma. Att emellertid en 
plan bör följas är tydligt, ty hvarje vetenskaplig undersökning 
och hvarje försök inom en vetenskap bör utgå från en viss 
punkt och utstakas i en viss riktning. Det vore mig för öfrigt 
en stor glädje, om någon vore i tillfälle att här gifva närmare 
upplysningar, än jag kunnat lemna. 

Friherre DJURKLOU: Den siste talarens yttrande borde egent-
ligen afskräcka mig från att taga ordet i denna fråga, ty jag 
kan uti den icke intaga någon annan ståndpunkt än hans, d. 
v. s. dilettantens, och jag vågar knapt tillmäta mig den. När 
man emellertid mycket handskas med saker och ting, så kan 
man, äfven om ens bildning icke egentligen är riktad åt det 
hållet, icke undgå att märka åtskilligt, och derföre vågar äfven 
jag yttra några ord i denna fråga. - Jag tror, att man miss-
tager sig mycket, när man behandlar våra folkmelodier såsom 
musikaliska kompositioner. De äro yttringar af folkets musi-
kaliska instinkt; i synnerhet är detta händelsen med folkle-
karne och dansarne samt de folkmelodier, som icke äro för-
enade med våra gamla riddarevisor, hvilka troligtvis äfven till 
melodierna, ehuru de under tidernas lopp förändrats, torde 
kunna ledas upp till våra trubadurer. Jag tror derför, att den 
person, som skall befatta sig med upptecknandet af dessa sa-
ker, - jag håller icke så mycket på hans vetenskapliga insigt 
uti gymnastik och dans, - skall hafva en gnista af folkets mu-
sikaliska instinkt uti sig samt ega någon kännedom om det in-
strument, som tjenat till ledning för skapandet af dessa melo-
dier. Detta instrument är fiolen. Han skall vara van att höra, 
huru en riktig bondspelman behandlar detta instrument, och 
känner han det, så förnimmer han lättare afstegen uti den tra-
dition han hör. Deremot tror jag icke, att han i allmänhet 
kan reda sig med de studier han gjort t. ex. vid musikaliska 
akademien, de må hafva varit aldrig så grundliga. För öfrigt 
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anser jag, att de som skola behandla våra folkminnen, böra 
hafva en fläkt af den anda, som framkallat dem. I närvarande 
stund är det mycket svårt att uppteckna dessa folkvisor, eme-
dan de dö ut och ersättas af andra visor, hvilka, liksom de, 
ursprungligen hafva vandrat från högan lofts bro och kommit 
ned till folket. Men folket förstör melodierna. Dessa mera 
konstiga toner ligga icke så naturligt för dem; de förvända 
dem, och nu har dertill kommit en ännu mera förstörande or-
sak uti ett instrument, som de flesta här torde höra utan stort 
nöje; jag menar dragspelet. Detta instrument förkollrar alldeles 
det musikaliska sinnet hos allmogen. Jag har haft tillfälle att 
höra melodier, som jag i min barndom hört spelas på fiol, nu 
utförda på dragspel, stympade och odrägliga. Detta gör, att 
det är på högsta tiden, att söka skaffa sig en man, som tager 
hand om folkmusiken på fullt allvar. Frågan om, huru vi 
böra gå till väga, vänder sig således till en viss grad derom, 
huru vi skola finna en man. Jag tror dock, att fornminnes-
föreningen eger åtminstone en man i sina leder, ehuru han icke 
är här närvarande, som är för ändamålet lämplig; det är mu-
sik-direktören Södling. Enligt min öfvertygelse finnes det in-
gen, som har så grundligt musikaliska studier och på samma 
gång så god uppfattning af folkmusikens instinkt som han. Jag 
ber blott att få fästa uppmärksamheten härvid beträffande för-
sta delen af frågan. Hvad angår den andra delen af densamma 
eller den plan som bör följas, så instämmer jag med herr Eich-
horn, att dess utarbetande måste lemnas åt den person, som 
skall utföra uppdraget. Jag vill slutligen blott tillägga, att den 
omständigheten, att man är stor musiker och kompositör ofta 
är mera till hinder än gagn vid ett dylikt arbete. 

Herr MANDELGREN: Jag ber att få bemärka, att en musiker 
icke är ensam tillräcklig till det arbete, som här är i fråga, ty 
en sådan torde oftast ej hafva de studier i den estetiska gym-
nastiken och koreografien som erfordras. Jag vill derför fästa 
uppmärksamheten på, att det torde vara nödvändigt att äfven 
en i dessa ämnen kunnig person medföljer, i fall någon upp-
teckning skall företagas. Våra lekar och dansar äro för när-
varande beskrifna endast med få ord, och man kan icke taga 
reda på dem, om de icke upptecknas med det teckenspråk som 
tillhör vetenskapen. 
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Amanuensen EICHHORN: Med anledning af de uttalanden 
som egt rum i denna fråga, och då jag till min glädje funnit, 
att de två herrar, som yttrat sig härom, i hufvudsaken instämt 
uti min åsigt om det otillfredsställande uti de redan gjorda 
uppteckningarna och nödvändigheten af att åtgärder snart vid-
tagas för att verkligt goda sådana måtte åstadkommas, vill jag 
såsom resultat af denna öfverläggning framställa det förslag, att 
mötet måtte uttala såsom sin åsigt, att en sådan uppteckning 
som här ifrågasats må så snart som möjligt genom fornminnes-
föreningens försorg ske på det sätt och under den form, som 
föreningen genom sin styrelse finner önskvärd och nyttig. 

Kyrkoherden HAGBERG: Jag tager mig friheten att uti det 
ämne, som är före, accentuera en sak, som kan hända icke 
blifvit så varmt framstäld, som den säkerligen bort. Här är 
fråga om svenska folkets hjerta, som uti dessa toner gifver sig 
luft såsom foglarne om våren, såsom barnet i sin glädje. Jag 
tror, att den som skall nalkas folket måste hafva ett innerligt 
hjerta och sympati för folket. Han må hafva, huru stor teore-
tisk kunskap som helst, så kommer han dock ingen väg, om 
han icke förstår och känner folkets innersta hjerterot. Har han 
åter hjerta för forsens brus och för foglarnes sånger, så har 
han ock hjerta för det som folket sjunger på sitt naiva vis. 
Detta är den första egenskapen som upptecknaren bör ega; 
sedan må bildningens egenskaper komma uti andra rummet. 

Herr Eichhorns förslag antogs derefter enhälligt af mötet. 

Ett af herr kassören VILHELM BERG inlemnadt, af teck-
ningar åtföljdt föredrag "Om fynd af flintverkstäder från sten-
åldern å Hisingen" upplästes derefter af herr kammarherren 
Lagerberg. 

Med anledning af detta föredrag, hvilket i öfverensstämmelse 
med en å mötet allmänt uttalad önskan i sin helhet är tryckt 
på annat ställe*), yttrade 

Friherre KURCK: Herr Bergs afhandling är för mig af sär-
skildt intresse derför, att jag sysselsatt mig med just det ämne, 

*) I "Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia, utgifna på föranstaltande af länets Hushållningssällskap", 
andra häftet (Stockholm, 1876), sid. 127-145. 
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som deruti beröres. Den äldre stenåldern, till hvilken utan tvifvel 
den samma flintorna höra, har ej mycket varit föremål för 
undersökning; det vore derföre rätt väl om sådana företoges, 
och de äro dessutom ytterst tacksamma, ty särdeles här i Bohus-
län finner man nära nog hvar man söker under det öfversta lag-
ret af matjord en större eller mindre mängd flintskärfvor. De 
s. k. kustfynden äro emellertid icke verkstäder, ty urinvånarne 
kunde temligen allmänt med samma lätthet förfärdiga sina verk-
tyg, utan de visa, att bostäder varit der belägna. Jag kan för 
min del icke på något vis instämma uti herr Malms åsigt, att 
dessa skärfvor skulle vara pilspetsar, som folket afskjutit från 
sina båtar. Nej, här hafva vi spår af bostäder, och detta är så 
mycket mer intressant som platserna för deras anläggning tyd-
ligt utvisa, huru mycket landet sedan den tiden stigit upp ur 
hafvet. De skånska kustfynden befinna sig alla nära intill haf-
vets strand, ty i dess närhet bosatte sig alltid vårt lands äldsta 
invånare för jagtens och fiskets skull; men i Bohuslän finna vi 
alla kustfynd temligen aflägse från hafvet, belägna vid foten af 
bergen. Detta är en följd deraf att, såsom vi veta, svenska 
kusten här uppe höjer sig. 

Doktor MONTELIUS: Med anledning af de märkliga med-
delanden herr Berg lemnat och de upptäckter han beskrifvit 
ber äfven jag att få tillägga några ord. Såsom friherre Kurck 
nämnde och äfven herr Berg antydt, bör man komma ihåg, att 
dylika fynd - de må kallas kust- eller verkstadsfynd - utvi-
sande, att en tillverkning af redskap under stenåldern egt rum, 
anträffas öfver allt utefter våra kuster. Vi kunna nu följa dem 
från Blekinge utefter skånska, halländska och bohuslänska ku-
sterna. I norra Bohuslän vid Tannam i Tanums socken hade 
jag tillfälle att för några år sedan göra ett fynd liknande de nu 
beskrifna från Hisingen. I sammanhang härmed torde det icke 
vara utan vigt, då vi erfara, att äfven på norska kusten dylika 
fynd anträffats. Professor Rygh i Kristiania har nämligen med-
delat underrättelse om några fynd, som för kort tid sedan blif-
vit gjorda på Jäderen, utvisande att tillverkning af flintredskap 
äfven der, således vida längre mot norr, än förr varit kändt, 
egt rum, samt att tillgång på flinta äfven der funnits. - Ett 
annat dylikt fynd, som ligger oss ännu närmare, är nyligen 
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gjordt och meddeladt af pastor Palmgren. Han har nämligen 
vid sjön Bolmen påträffat lemningar af fullkomligt samma slag 
som de här ifrågavarande, hvilket således utvisar, att äfven så 
långt in i landet en dylik tillverkning af flintverktyg bedrifvits. 
Äfven i Vestergötland och på Dal äro dylika fynd gjorda. En 
sammanställning af alla dessa gifver ett vigtigt bidrag till känne-
domen om utbredningen under stenåldern af den inhemska indu-
strien. Jag tror, att vi icke utan ett visst berättigande kunna 
använda ett sådant ord. Hvad vi finna på de ställen, der sten-
åldersfolket knackat sina flintor, gifver oss dock icke något be-
grepp om den skicklighet, som tillverkarne hade uppnått, men 
derom kunna vi på annat håll få upplysning. Vi behöfva blott 
kasta en blick på de rika samlingar från stenåldern, som nu-
mera finnas, och hvaraf vi äfven här i den tillfälliga utställnin-
gen kunna se vackra och storartade prof, för att lära oss inse, 
hvilken utomordentlig färdighet den tidens nordbor småningom för-
värfvat sig uti flintans bearbetande. För fosterlandskänslan torde 
det ock vara icke utan tillfredsställelse att finna, det den nor-
diska stenåldern kan i det afseendet fullt mäta sig med hvilket 
folks som helst, och jag tvekar icke att säga, att den skicklighet 
som inom Sverige och Danmark ådagalagts i flintsakers förfär-
digande är fullt lika stor, om icke större än den som Europas 
öfriga folk visat. Det låter besynnerligt, att industrien här i 
höga Norden utvecklat sig till högre fulländning än i Europas 
andra länder, men vi kunna bestämdt bevisa att så varit, eme-
dan vi i Norden i hundratal och tusental finna flintsaker af vissa 
bestämda former, hvilka former förgäfves sökas i det öfriga Eu-
ropa, der de ersättas af dolkar, yxor o. s. v. af helt andra typer. 
Deruti ligger beviset för att dessa saker äro tillverkade här i 
landet, och deraf ledas vi äfven till den slutsats, jag framstält 
om den höga ståndpunkt som industrien i Norden under sten-
åldern intog. Jag ber att få särskildt påpeka för dem som be-
söka den härvarande utställningen - för att icke tala om de 
välbekanta sakerna, som tillhöra Göteborgs Museum - några 
flintdolkar från Uddevalla Museum, som vitna om så stor arbets-
skicklighet, att jag tviflar på att någon menniska nu för tiden 
skulle kunna åstadkomma något dylikt, åtminstone utan att först 
egna åtskilliga år åt öfningar. Om alltså flintsakerna äro till-
verkade inom Skandinavien, återstår dock den frågan, om de 
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här blifvit förfärdigade på några få ställen och från dem förda 
till andra trakter, eller om de blifvit tillverkade litet hvarstädes 
i landet. Upptäckterna af flintverkstäder i det ena landskapet 
efter det andra gifva det resultat, att man i trakter vida längre 
mot norr, än vi för en tid sedan hade anledning antaga, idkat 
en sådan tillverkning af flintsaker. Ett af de märkligaste fyn-
den är icke nytt, men torde vara mindre bekant. I trakten af 
Skellefte har man funnit icke blott ett stort antal flintsaker utan 
äfven en mängd flintskärfvor och några flintstycken, som tyd-
ligen varit råämnen. 

Detta fynd leder tanken in på den frågan: hvarifrån har 
stenåldersfolket fått sin flinta? I Skellefte finnes ingen natur-
lig flinta, det är alltså ingen annan möjlighet än att den flinta, 
som der bearbetats, blifvit ditförd såsom råämne. Annat är 
förhållandet i södra Sverige. Jag har af professor Torell fått 
upplysningar, som göra det temligen påtagligt, att naturlig flinta 
finnes i åtskilliga landskap, der man hittills trott, att sådan icke 
skulle förekomma. Den utgör såsom bekant en bildning från 
kritperioden. I Vestergötland återstå visserligen inga stora lem-
ningar från denna period, men man har bevisat, att lager af 
krita och flinta betäckt Vestergötlands mark. Kritan har spo-
lats bort, under det att flintan, som icke är löslig i vatten, har 
förts af detsamma längre eller kortare stycken, men förblifvit 
oförstörd. - Jag tror också, att geologerne äro af den åsigt, att 
de flintstycken, som anträffas i Vestergötland och Bohuslän, möj-
ligen äro komna från de kritlager, som en gång betäckt dessa 
trakter. Således skulle tillgång på naturlig flinta under sten-
åldern funnits uti dessa delar af Sverige, der sådana fynd icke 
förr än under senare åren ådragit sig allmän uppmärksamhet. 
Det är klart, att detta förhållande är af stor vigt; ty, för att 
återkomma till den storartade utvecklingen af stenåldersindustrien 
i Sverige, denna kan endast hafva berott på två omständigheter: 
den ena rik tillgång på god flinta, och den andra Nordens af-
lägsna läge, hvilket hade till följd, att det långt senare än andra 
länder fick röna metallindustriens inflytande. 

Intendenten MALM: Då herr Berg i sitt intressanta anfö-
rande citerar mig och en af de herrar, som här haft ordet, in-
stämt med honom, så synes deraf som min åsigt vore stridande 
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mot dessa herrars. Herr Bergs yttrande beträffande mig stöder 
sig på ett muntligt samtal. Jag hade då icke till hands den 
källa, der min åsigt förekommer i tryck uttalad, och derför har 
herr Berg icke rätt uppfattat min mening. Jag har icke velat 
uttala en positiv sats i en fråga som denna, och min åsigt sam-
manfaller ovilkorligen med de öfriga herrarnes, ty fastän den 
icke är fullt utvecklad, går den dock icke ut på annat än att 
stenåldersfolket bodde på dessa stora höjder, som ligga mycket 
högre än det öfriga landet, och må hända äfven på de mindre 
öarna. Jagten var deras väsentligaste näringsfång, och något 
annat villebråd hade de ej än just dessa vilda djur, sälar, sjö-
fogel och dylikt, som då bebodde vår skärgård, dit dessa berg 
hörde; detta bevisas deraf, att vi ha skalbackar på ända till 
500 fots höjd öfver hafvet. Min åsigt är således den samma som 
herrarnes, eller att fornfolket bodde här, och att dessa pilspetsar 
vitna om, att de användes på de platser der de finnas. Hvad 
angår de många flintskärfvor som uppsamlats på norra elfstran-
den, ber jag herrar fornforskare akta sig för att hänföra alla 
sådana till sitt område och till stenåldern. Det är icke så länge 
sedan vi lefde i en stenålder, och vi göra det på visst sätt ännu. 
Det är icke så länge sedan flintan hörde till de vigtigaste uten-
silierna för vårt dagliga lif, och många äldre personer minnas 
säkerligen ännu, huru man förr vandrade ut på landet och slog 
flinta till husbehof. Så gjorde man åtminstone i Lund. Man 
slog då ofta flintorna alldeles i stycken, hvarvid skärfvor upp-
kommo. På en sådan plats som Göta elfs mynning, hvilken otvif-
velaktigt mycket tidigt varit bebodd och i senare tid varit så 
starkt befolkad, har man säkerligen haft stort behof af flinta, 
och liksom Hisingabon nu för in till staden ägg och andra pro-
dukter, så förde han förr in flintor och sålde dem till stads-
borna. Flintan förekom ock i handeln och spriddes till trak-
terna längst uppe i vår nord, hvarom jag kunnat öfvertygat mig 
under min vistelse i Lappmarkerna. Der funnos flintor öfver 
allt; de användes till gevär och afyttrades af handlande. Men 
der fanns icke blott bössflintor, utan man hade äfven slagflintor, 
som kommit från Tyskland. Således anser jag en stor del af 
de flintor, hvilka icke kunna hänföras till hvad jag vill kalla 
typerna från stenåldern, vara lemningar från den tid, då man 
begagnade flinta i dagligt bruk. Hvad särskildt beträffar flin-
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tans förekomst i Bohuslän, så är det sagdt, att den der vore 
en lemning från en försvunnen kritformation. Det kan hända 
att så är, men någon krita i fast form är icke mig bekant norr 
om Halland. Nej, flintan har kommit hit på många andra sätt, 
äfven om den varit lemning af en kritformation. Här på Musei 
gård ligger ett flintblock, väl af en centners vigt, som bevis-
ligen är hitfördt för några få år sedan. Det fanns nämligen på 
yttre sidan af Styrsö af en fiskare, som sett det ligga på isen 
och förde hit det derför, att det hade en så märkvärdig form. 
Blocket har kanske kommit hit från Möen, och derifrån tror 
jag, att den mesta flintan kommit till Bohuslän, der den ännu i 
dag samlar sig vid kusterna. 

Doktor MONTELIUS: Med anledning af herr Malms yttrande 
ber jag att få nämna, att jag fullt instämmer med honom der-
uti, att icke alla flintskärfvor som anträffas i Sverige tillhöra 
stenåldern. Det finnes dock medel att kritiskt afgöra, hvilka 
fynd som äro gamla eller ej. Om t. ex. de anträffade flint-
skärfvorna äro betäckta af ett några tum tjockt matjordslager, 
är det alldeles uppenbart att de förskrifva sig från en mycket 
aflägsen tid, ty matjorden bildas icke så hastigt. Jag tror dess-
utom, att det finnes goda sätt att i många fall afgöra, huruvida 
de flintor, som påträffas äro af svenskt ursprung eller hit in-
förda med barlast eller på annat sätt. Det är nämligen bekant, 
att flintan från olika trakter är mycket olika, och särskildt vet 
jag, att fransk och belgisk flinta är mycket lätt att skilja från 
skånsk och dansk. Hvad beträffar frågan, om de flintor, som an-
träffas på vestkusten, äro lemningar af der fordom befintliga 
kritlager, finnes i professor Ryghs bref en upplysning, som är 
af stor betydelse. Den geolog, som gjort de nyss omtalade un-
dersökningarna på Jäderen, har nämligen funnit bevis för en 
kritformation derstädes i den märkliga omständigheten, att han 
hittat smärre kritstycken bland de flintor, som han på ganska 
stort djup upptagit nr jorden. Jag har velat nämna detta för 
att fästa uppmärksamhet på frågan, och för att de, som göra 
undersökningar på våra svenska kuster, måtte hafva ögonen 
öppna för de möjliga spåren af en kritformation, från hvilken 
flintan kan förskrifva sig. 
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Friherre KURCK: Till svar på herr Malms yttrande, att de 
flintor, som i senare tid begagnats, kunna förvexlas med dem 
från stenåldern, vill jag bemärka, att det icke är fallet. Det 
är väl icke mer än en mansålder sedan handlande, som reste 
omkring, hade flintor att sälja, hvilka voro mycket väl slagna; 
men det oaktadt var det stor skilnad mellan det sätt, hvarpå 
dessa flintor blifvit slagna och den ofantliga färdighet som ut-
vecklades af stenålderns folk. Jag tror alltså, att man i all-
mänhet ej kan misstaga sig vid urskiljandet af de flintor, som 
förskrifva sig från sistnämnda tid, och dem, som i ofantliga 
massor kunna finnas sönderkrossade bland grus och kiselsten, 
ty dels, såsom d:r Montelius riktigt anmärkte, äro de lemningar 
som härleda sig från stenåldern, nära nog alltid betäckta af 
matjord, och dels ser ett vandt öga lätt nog, om ett flintstycke 
är bearbetadt för hand eller tillfälligtvis sönderslaget. 

Intendenten MALM: Det är blott om de råa skärfvorna jag 
talat, och dessa finnas icke blott under mullen utan äfven öfver 
densamma. Jag har blott velat säga att icke alla flintskärfvor 
äro slagna af fornfolket, utan att massor af sådana ligga qvar 
från den tid, då man slog flintor för kökets behof. Hvad be-
träffar de kritstycken, som d:r Montelius nämnde blifvit funna 
på Jäderen, så vet jag väl, att sådana finnas äfven här. De 
rasa ned på isen från kritbergen på Möen, och när isen loss-
nar, föras de kring åt många håll, aflagras på kusterna eller 
träffas på sjöbottnen i Kattegatt. Jag har sjelf ofta med botten-
skrapan fått upp så väl flintor som kritstycken. 

Sedan förmiddagens förhandlingar nu voro afslutade, be-
gåfvo sig mötesdeltagarne ned i Museet, för att bese dels Mu-
seets egna samlingar dels den rikhaltiga utställning af fornsa-
ker från Bohuslän, Vestergötland och Halland, som var anord-
nad i sammanhang med mötet. Vi torde få tillfälle att åter-
komma till en närmare redogörelse för denna lärorika utställ-
ning. 




