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30 SVEN NILSSON. 

Tillägg. 

Af en och annan anledning anser jag mig böra meddela 
några tillägg till min förestående afhandling och att dervid i 
en följd upptaga alla de spår, som hos oss förekomma af dessa 
kolonier och deras semitiska kult, på det att läsaren må kunna 
med en enda blick öfverskåda dem alla och derigenom komma 
till en bestämd slutsats. 

Dessa spår anser jag bestå i 
l:mo. Ställens namn: 
Balsberg *) 

Skåne {Balsby 
Balshög 
Balsfjord 

Norge {Bals- eller Baldershaug och 
Baldershage. 

Äfven anser jag några, mest i södra och vestra Skandina-
vien brukliga personnamn antyda feniciskt ursprung t. ex. Asmun, 
påtagligen samma som Esmun, en af de feniciska kabirerna 
(gudarna). Också namnet Assar synes mig vara af exotiskt 
ursprung. 

2:do. Minnesmärken, som antyda semitisk kult: 
Kiviksgrafven med Balskäglan (stenen N:o 1 å pl. 1 **). 
Bältastenen med folktraditioner. 
Kittelvagnen från något tempel för semitisk kult. 
Baals eller Balders offersten nära Falköping. 
Haborgs galge på Asige hed. 
Baldershage vid Sognefjorden. 

*) Af Baal, solen, de feniciska folkens högste gud. 
**) Vid mötet i Göteborg d. 16 Juni 1875 yttrade sig dr Carlo Land-

berg om denna "Baals symboliska bild»: "Likheten är verkligen 
så frappant, att den alldeles icke kan betviflas. Sådan Baalsfiguren 
här finnes afbildad ses den öfver allt i Feniciens tempel och äfven 
på ett mynt som jag uppgräft. Det är verkligen högst egendom-
ligt och betecknande, att den äfven är funnen i Norden». 
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Jag hemställer om någon kan rimligtvis antaga, att alla 
dessa minnesmärken, som samtliga vittna om en fordom här va-
rande semitisk gudadyrkan, och alla dessa från hednatiden fort-
varande lokalnamn kunna anses vara rent af tillfälliga och utan 
all betydelse. För mig är detta omöjligt. 

För att göra oss en riktig föreställning om det sätt, på hvil-
ket dessa minnesmärken fordomdags blifvit för kulten använda, 
vilja vi nu företaga oss att i korthet beskrifva dem, och härvid 
anser jag mig böra börja med Kiviksmonumentet, som allmänt 
anses vara det märkvärdigaste af alla våra fornminnen från hed-
natiden, och som med figurer framställer en i den aflägsna forn-
tiden timad tilldragelse. 

Denna med figurer tecknade beskrifning är lätt att fatta, 
om man, såsom blifvit föreslaget, läser dem från höger till ven-
ster. Men härvid bör iakttagas, att alla figurerna böra läsas i 
ett sammanhang, ty de utgöra ett sammanhängande helt. Lös-
rycker man en eller annan figur och vill förklara honom, så 
måste förklaringen alltid blifva ensidig och oriktig. Detta skall 
i synnerhet och alltid inträffa, om man uppritar den lösryckta 
figur man vill förklara, icke sådan han ursprungligen varit, då 
han ingräfdes på stenen, utan sådan han nu visar sig derstädcs, 
sedan han i 120 år stått utsatt för alla väderleksomskiften af 
regn och snö, solsken och hagel, köld och hetta; och just så-
dant är förhållandet med figurerna på Kiviksmonumentet, hvilka 
i följd af vederbörandes okunnighet eller liknöjdhet allt sedan bör-
jan af 1750-talet, då monumentet aftäcktes, icke blott stått ut-
satta för luftens alla omskiften, utan äfven varit ett beklagligt 
föremål för okynnets handgripliga våldsbragder. Ty icke nog 
med att två af de märkvärdigaste med figurer påtecknade ste-
narna blifvit bortstulna och förstörda, hafva äfven figurerna på 
de återstående blifvit tid efter annan, till och med under senaste 
tiden, på ett oskickligt sätt medfarna. Om man betänker, att dessa 
figurer, som varit mer eller mindre ytligt inknackade i den 
skråfliga gråstensytan, ofta blifvit på ett oförsvarligt vis hand-
terade af kommande och farande, som besökt stället för att se 
de vidtfrejdade figurerna, och om man vet, att dessa besökande, 
för att göra stenen ren och figurerna derigenom mera framstå-
ende, ofta hafva tagit halmviskor, som de först doppat i vatten 
och sedan i sand och grus, för att dermed renskura stenen och 
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derigenom, som nämndes, göra figurerna mer tydliga; så torde 
man finna, att efter en sådan medfart under så många år det 
verkligen är förvånande att nu ens någon del ännu finnes qvar af 
dessa figurer. Och helt visst måste hvarje opartisk man kunna 
inse, att ifrågavarande figurer icke kunna vara så fullständiga 
nu som då de inknackades, och att, om man företager sig att 
afrita dem sådana de nu förete sig, så afritar man blott frag-
menter af de ursprungliga figurerna. 

Just detta har den fornforskare gjort, som ej länge sedan 
afritat de åtta figurer, som stå på nedersta raden af 7:de ste-
nen i Kiviksgrafven, och hvilka åtta figurer derefter blifvit in-
förda i dr Montelius' afhandling Sur les sculptures de rochers 
de la Suède *). - Skulle någon mena, att de ifrågavarande 
figurerna ej äro fragmenter af de ursprungliga utan till alla 
delar lika dessa, så torde jag få hänvisa honom till ställen, 
der han ännu kan få se dessa ursprungliga figurer, af hvilka 
vi till all lycka hafva, af olika författare, åtskilliga exemplar 
bibehållna, hvilka alla deri öfverensstämma, att t. ex. de här 
ifrågavarande åtta figurerna äro nedtill bredast och helt tvära**) 
Dessa författare äro: 

Assessor Wessman, hvars egenhändiga ritningar, tecknade 
1756, finnas att tillgå på Kongl. Bibliotheket i Stock-
holm. 

Meusel, Der Geschichtsforscher V, p. 54. Dessa figurer sä-
gas härleda sig från Stockholm och vara tecknade kring 
25 år före 1777 då boken utgafs, således kring 1752. 

Fr. Feldt, subkonduktör. En tafla af honom öfver hela fäl-
tet och af figurerna på Kiviksstenarna, i mycket min-
skad skala men temligen noggranna, är ritad 1756, som 
säges vara kring 8 år efter att grafven blifvit funnen, 
hvilket således inträffat kring 1748. 

Assessor Wessman skall äfven hafva låtit gravera en tafla, 
på hvilken åtskilliga ändringar blifvit gjorda, men Wess-
man dog och gravuren blef derför icke offentliggjord. 
Den skall äfven finnas på Kongl. Bibliotheket. 

*) I Compte-rendu du congrès de Stockholm, 1874, sid. 463. 
**) Och sådana äro de på den tafla jag här ofvan Pl. 1 framlagt 

öfver detta fornminne. 
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Efter att hafva tagit kännedom om alla dessa i hufvudsak 
öfverensstämmande teckningar, torde man finna, att de nyligen 
meddelade spetsstjertade figurerna blott äro fragment, på hvilka 
framstycket nedtill fattas af den orsak, att det antingen blifvit 
af tidens inverkan forvittradt eller af okynne bortskuradt. 
Om man tillägger denna förlorade del af oftanämnda spets-
stjertade figurer, så få de ett helt menskligt utseende och synas 
kunna föreställa prester, klädda i fotsida, släpande kåpor med 
framtill långa hängande ärmar och med ett kläde eller annan 
hufvudbetäckning, som bildar en spets öfver pannan. 

Det förefaller nästan obegripligt, att tecknaren af dessa 
spetsstjertade figurer icke kunnat inse, att de äro fragment. 
Utan att ana, att någon sådan teckning skulle framläggas, har 
jag redan 1864 i Tillägg till Bronsåldern (sid. 148) yttrat: "Vi 
erinra oss, att figurerna i Newgrange och Dowth på Irland (se 
sid. 8-16) alla finnas invändigt, således skyddade mot väder-
skiftenas inverkan; så voro äfven figurerna i Kiviks-monumentet 
ända till 1750-talet, då täckstenarna borttogos; men sedan den 
tiden hafva figurerna lidit mycket, under det sekel de stodo 
blottade, hvilket man lätt finner, om man jemför deras nuvarande 
tillstånd med de äldre ritningarna; och säkert är att, om de ännu 
ett århundrade stått utsatta för alla årstidens inflytelser, skulle 
hvarje spår af dem ha försvunnit." 

Så yttrade jag mig för tolf år sedan, då jag restaurerat och 
täckt monumentet; jag visste ej, att det så snart åter skulle för-
faras och ligga utan skydd, som det nu befinnes. 

Många hafva försökt att med ledning af samtliga figurerna 
förklara betydelsen af dessa fornminnen, och bland dessa är jag, 
så vidt jag vet, hittills den siste; min förklaring står ännu på 
de första sidorna i förestående uppsats. Skulle någon vilja hedra 
mig med att genom skäl och bevis söka vederlägga min öfver-
tygelse om detta fornminnes semitiska ursprung, så blefve jag 
honom tacksam, emedan saken derigenom kunde blifva föremål 
för en opartisk diskussion, som slutligen kunde leda till ett af-
görande allmänt antagligt resultat. 

De som hafva gjort blott en eller annan frånryckt figurgrupp 
till föremål för sin forklaring, komma här icke i fråga. Så synes 
Ax. E. Holmberg*) hafva liknat de ofta nämnda 8 figurerna vid 

*) Skandinaviens hällristningar, sid. 143. 
3 
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skäror, för att roa sin publik med den uppgiften att, som han 
uttrycker sig, Lagerbring vill i dem se skånska grebbor, och hr 
Nils Bruzelius*) har yttrat, att han i dessa figurer sett med skaft 
försedda celter ("des celtes pourvus de manche"), af hvad orsak 
kan jag icke gissa. 

Men nog härom! 
I noten till 3:dje sidan af vår här ofvan införda afhandling, hafva 

vi nämnt, att Baal var hos fenicerna en krigsgud eller fältherre, 
och som sådan hafva vi här på stenen N:o 1 sett hans symboliska 
bild omgifven af de i striden segrande vapnen. 

Från denna manlige Baal, vända vi oss nu till den qvinliga 
Baal (Astarte), som ofta kallas Baltis eller Bælta, **) hvars dyrkan 
äfven synes hafva haft sitt särskilda ställe i samma trakt af land-
skapet och i samma härad som Kiviksmonumentet och blott ett 
litet stycke väg derifrån. ***) 

Jonas Floræus omtalar i sin lilla bok: Flores antiquitatis 
scanicæ, sid. 55, § 6, att i Kungsoran †) i Albo härad finnes 
en stor sten, som kallas Baltasten (eller Bæltasten), och vid hvil-
ken enligt rykte från forna tider funnits stora sammankomster 
och mycken hednisk vantro blifvit föröfvad till åminnelse af en 
Balta (Bælta), som på den orten skulle haft sitt tillhåll. 

På min anmodan hade prosten d:r Falk i Gladsax den god-
heten att skaffa mig närmare upplysning om ifrågavarande sten. 
I ett bref från f. d. riksdagsmannen Nils Andersson i Öståkra, 
som har sina egor ej långt från det ställe der Baltastenen ligger, 
erhölls den uppgift, att stenen, som ännu bär detta namn, och 
vid hvilken enligt sägen mycket folk skall ha samlats vissa tider 
på året, är en mycket stor och klumpig granitsten, 50 fot i om-
krets med en höjd af 7 fot på södra och 9 fot på norra sidan, 
utan tecken till ristningar eller andra märken. En ritning med-
delades äfven. 

*) I Compte-rendu du Congrès de Stockholm, 1874, sid. 480. 
**) D:r Carlo Landberg, som jag omnämnt i noten till sid 30, berättade 

äfven vid samma möte i Göteborg, att hos folket i Syrien bär Astarte 
namnet Bælta. 

*** ) Möjligtvis kunna de månfigurer, som förekomma på 6:te stenen i 
Kiviksgrafven, hafva något sammanhang med denna mångudinnans 
dyrkan. 

†) Att ora är en gammal benämning på skog, omnämnes i min Skan- 
dinaviens fauna. 
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Att Baltastenen varit samlingsplats för folket vissa årstider för 
offrande, är väl högst sannolikt, men att det ej långt ifrån denna 
samlingsplats haft en verklig offersten, är antagligt; om denna 
ännu finnes eller blifvit sönderslagen och förstörd, är dock icke 
bekant. 

Namnet Bælta hörde jag ofta under min första ungdom, för 
80 år sedan, i min hembygd här i Skåne. Bælta beskrefs som 
en mystisk varelse med utseende af en qvinna. Hon sades uppe
hålla sig i ödsliga skogar, och då hon der träffade någon resande, 
sökte hon ge
nom hvarjehan

de första kristna 
presterna före
stälde hedendo-
men för folket. 

Fig. 19. 

Näst efter dessa två minnesmärken för Baals och Astartes 
kult, anser jag böra upptagas Baals eller Balders offersten. Denna 
märkvärdiga sten, som likasom Baltastenen har sitt namn från 
hednatiden, ligger på Ranten vid staden Falköping. Han består 
af ett större granitblock och ligger omedelbart på den horizontelt 
platta hällen. Han är 6-7 fot lång, något oval, litet mer än 3 
fot hög och på öfra plattkullriga sidan beströdd med ett stort 
antal skålformiga ingröpningar (fig. 19). Det kan icke betviflas, att 
denna sten under hednatiden varit begagnad som ett offeraltare vid 
Baals- eller Balderskultens fest.*) 

*) Baal eller Balder är samma gudanamn, det förra införd t med kul
ten från Orienten, det senare, som det synes, infördt af Sveastammen 
från Germanien. 

da konster för
leda och förvilla 
honom från rätta 
vägen, så att han 
hade svårt att 
finna sitt hem. 

Det synes mig 
sannolikt, att 
detta var en folk
tradition om det 
sätt, på hvilket 
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Äfven på ett ställe i östra Skåne, i den så kallade Villfara
högen, har funnits en sten med dylika skålformiga ingröpningar 
som på den ofvannämnda (fig. 20). Att äfven denna varit en offersten 
och legat horizontelt, ser man deraf, att sidan D är den enda, på 
hvilken han kunde hvila, om han skulle stå upprätt, men i det fallet 
komme alla figurerna att stå uppåtvända, hvilket icke varit ar
tistens afsigt. Sjelfva namnet Villfara antyder erinran om en 
hednisk kult (jemför hvad här ofvan säges om Bælta). 

j) 

Fig. 20. 

Denna s. k. Villfara-hög, som ligger i Jerrestads härad och 
Kristianstads län, på gränsen mellan Vranarps och Vallby egor, 
synes hafva utgjort platsen för ett större offeraltare, och folket 
i denna trakt synes äfven hafva varit med och bidragit till segern 
i den strid, som afbildas på stenarna i Kiviksgrafven. Teck
ningarna på båda ställen hafva med hvarandra påfallande likhet. 
Den tvåhjuliga vagnen förespänd med två hästar är till konstruk
tionen fullkomligt lik den på Kiviksmonumentets 7:de sten teck
nade, och här lika som på nämnda monument finnas fartyg afbil
dade. På begge ställen är samma händelse framstäld, ehuru på 
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stenarna i Kiviksgrafven mycket utförligare än på den här ifråga-
varande stenen. 

Genom jemförelse emellan denna sten och Balderstenen torde 
vi redan finna, att samma kult (Baalskulten) varit spridd öfver 
en stor del af landet; men att denna kult i sin början, öfver allt 
der han funnits, tillhört den äldsta bronsperioden, skall jag längre 
fram söka ådagalägga. 

Nu anser jag mig böra låta i ordningen följa beskrifningen 
öfver den så kallade skålvagnen eller kittelvagnen, som också 

Fig. 21. 

onekligen är ett bevis för, att ett semitiskt folk bott här i Skåne 
och här idkat sin feniciska kult. 

En liten bronsvagn af det utseende, som fig. 21 visar, fanns 
först af Geheime-arkiv-rådet G. C. F. Lisch i en jordhög vid 
Peccatel, en mil från Schwerin i Meklenburg. *) Då Lisch före-
visade detta fynd vid ett fornforskaremöte i Berlin, fäste pro-

*) Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alter-
thumskunde, IX s. 369 och XXV s. 215-219. 
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fessar Piper hans uppmärksamhet på likheten mellan denna och 
de Salomoniska kittelvagnarna, som beskrifvas i forsta Konunga-
bokens 7:de kapitel. Derefter satte Lisch sig i förbindelse med den 
frejdade semitisten professor Ewald i Göttingen, som i anledning 
deraf har i Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1859 
s. 131-146 lemnat en noggrann öfversättning af hithörande ställe 
i Bibeln, hvilken vi här nedan skola meddela. 

Något senare än i Meklenburg blef en dylik bronsvagn fun-
nen i Skåne, af hvilken dock blott underredet med hjulen blifvit till-
varataget; skålen eller vasen är för alltid förlorad. Det som 
återstår förvaras i Statens Historiska Museum i Stockholm. 

Denna skånska bronsvagn är både till storlek och form så 
lik den meklenburgska, som om de varit gjorda på samma verk-
stad och nära nog gjutna i samma former. Endast någon liten 
olikhet finner man. 

Det är det i Skåne funna underredet, som jag här låtit afteckna 
med antydning af skålen, sådan hon fanns på den meklenburgska, 
hvilken jag sett hos Lisch, och som helt visst varit alldeles likadan 
på den skånska (fig. 21). 

Om vi nu jemföra denna figur med den i 1:sta Konunga-
bokens 7:de kap. enligt Ewalds öfversättning förekommande be-
skrifningen på skålvagnarne i Salomos tempel, så finna vi en för-
vånande stor likhet, som icke kan vara tillfällig. 

"Vers 13. Och konung Salomo sände bort och lät hämta 
Hiram från Tyrus. V. 14. Han var en mästare på brons; full 
af visdom, förstånd och konst att arbeta allehanda bronsverk. 
Då han kom till Salomo, gjorde han all hans verk. 

Vers 27. Och han gjorde tio bronsstol ar,*) hvardera 4 alnar 
lång och bred och 3 alnar hög. Och hvardera stolen hade 4 brons-
hjul med bronsaxlar. Och uppå de fyra hörnen voro gjutna styl-
tor, hvar emot annan stödjande under kitteln. 

Vers 31. Men halsen (cylindern) midt på stolen var en aln 
hög och trind. V. 32. Men de fyra hjulen stodo nedan under 
sidorna, och axlarna åt hjulen voro vid stolen; hvart hjul var half- 
annan aln högt. Och voro hjulen såsom vagnshjul; och deras axlar, 
naf, ekrar och lötar voro alla gjutna. V. 34. Och de fyra styltor på 
de fyra hörnen af hvardera stolen voro ock alla fästade vid stolen ... 

*) Vagnsunderreden. 
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Och han gjorde 10 bronskitlar, så att fyratio hath gingo i hvar 
kittel; och den var fyra alnar stor, och på hvar stol var en kittel". 

Ändamålet med kittlarna var, enligt 2:dra Chrönikb. IV. 6, 
att två deruti hvad som brännoffer tillhörde. 

Då vi afräkna den olika storleken, som har sin grund deri 
att de Salomoniska vagnarna stodo på golfvet, men dessa nordeuro
peiska sannolikt på altaret, så torde vi finna en så förvånande 
stor likhet, äfven i de minsta delar, att den visst icke kan anses 
vara tillfällig. Och ehuru dessa i Bibeln beskrifna kittelvagnar 
stodo i Salomos tempel, bör man dock erinra sig, att de voro 
förfärdigade af en fenicisk man från Tyrus, och att han gjort 
dem efter modell af sådana, som funnos i hans hemland Fenicien, 
och att då dessa feniciska tempelkärl återfinnas här i N orden, 
man väl icke kan bestrida, 
att här äfven funnits feni
cisk gudstjenst. 

Vi vilja här anföra ~,. 

ännu ett bevis på semitisk d~-c~ 

kult i Sverige, och för ~:~c 
detta ändamål erinra om -
den så kallade 

Haborgs galge på 
Asige hed i Halland. 

I Bronsålderns 2:dra 
uppl., sid. 145 i Tillägget, 
har jag sökt förklara 
monumentet Stonehenge 
i Wiltshire, England, och 
dervid ådagalagt, att det 
varit ett tempel, egnadt Fig. 22. 

åt den feniciska solguden 
Baals dyrkan. Äfven har jag sökt fästa läsarens uppmärksamhet 
på, att vi också i Sverige hafva haft ett något liknande Stonehenge, 
som dock redan för många år sedan blifvit förstördt, så att vi blott 
hafva några ruiner deraf qvar i den så kallade Haborgs galge på 
Asige hed i Halland. 

Jag har visserligen en gång för många år sedan (1814) sett 
detta fornminne, och jag har deröfver några skrifna anteckningar, 
men den figur jag här lemnar (fig. 22) har artisten G. Brusewitz 
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meddelat mig, äfven som mer fullständiga uppgifter öfver monu
mentets beskaffenhet. Det förstås af sig sjelf, att på de två lika 
höga uppståndarne funnits en horizontelt liggande sten, som för
enat dem, så att det hela fått utseende af en galge, och derför af 
folket blifvit benämndt med detta namn. 

Det är dylika trilither hos monumentet i Wiltshire, hvilka 
gifvit anledning till benämningen Stonehenge, som egentligen 
betyder stengalge (Bronsåld., p. a. st. sid. 166). Man anser, att det 
varit anglosaxarne, hvilka ej kände dessa trilithers forna heliga 
bruk, som gifvit dem den föraktliga benämningen af stengalgar. 

På samma sätt har det tillgått här i Sverige. Sedan det 
folk, som härstädes idkat Baalskult och haft sådana heliga trilither, 
utdött eller uppgått i ett annat folk med en annan kult, har ett 

nytt slägte, - förmodligen var det 
här de senast inkomna uppsve
arne med sin Odinskult, - gifvit 
dem det föraktliga namnet galgar. 

I Stonehenge ha funnits fem 
trilither (se Bronsåld., sid. 148 
fig. 3). Det vill synas, att äfven 
på Asige hed har funnits ett större 
eller mindre antal af sådana, hvar
till man kan sluta af de smala och 
långa stenar, hvaraf der ännu 
finnas ganska många, ehuru en 
stor del redan blifvit bortförda för 
att användas till ekonomiska bruk. 

Emellertid qvarstår ännu en 
upprätt stående stenpelare, som 
hr Brusewitz aftecknat, och af 
hvilken jag här meddelar figur, 

Fig. 23. af den orsak att hr Brusewitz 
derpå upptäckt sex koncentriska 

cirkelringar, hvilka ej sällan förekomma på monument tillhöriga 
samma kult (fig. 23). 

Äfven är anledning förmoda, att det funnits en af upprätt
stående, 5-6 alnar höga stenar bildad alle från monumentet till 
helt nära Asige kyrka, söder om hvilken ligga många grafkullar, 
som sannolikt tillhört templets nekropolis. 
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Vi komma nu i ordningen att omtala den inrättning för 
offentlig Baalstjenst, som funnits vid Sognefjorden i Norge, och 
hvarom sagan om Frithiof hin fräkne förmäler.*) 

Att der finnes mycket af dikt äfven i den prosaiska delen 
af sagan, är otvifvelaktigt, men lika otvifvelaktigt är, att på bottnen 
ligger historia, hvarom man bäst kan öfvertyga sig, om man be-
söker stället, ser minnesmärkena och hör berättas traditionerna från 
forntiden. Jag besökte stället i Juli 1826. 

Enligt sagan styrde kung Bele Sogn och hade sitt kunga-
säte på Syrstrand. En strand sträckte sig vester för fjorden, och 
der var ett stort gudahus (Baldershage). På andra sidan om 
fjorden stod en by, Framnäs; der bodde Thorsten, Frithiofs fader. 
Bele fick efter döden sin hög och Thorsten sin midt emot hvar-
andra, "så att de efter döden kunde samtala." 

Vid Syrstranden (sæstranden = sjöstranden), som är norra 
sidan af fjorden, ligger kyrkan Leganger på en förhöjning med 
sluttning åt söder. Nedanför kyrkan är en trädgård med frodiga 
planteringar af äpple- körsbärs- och plommonträd; der an-
tecknades äfven ett stort valnötsträd. Ofvan om kyrkan och på 
sidorna var sluttningen prydd med sköna lummiga träd af björk, 
lind, alm, ask, mellan bördiga åkerfält, som nu stodo i sin fägring. 
Allt antydde bördighet. Ett par hundra alnar vester om kyrkan 
låg en kummelhög, hvilken en gammal man, som visade oss kring 
(ty kyrkoherden var borta), kallade Baldershaug (på kartan kallas 
han Hanehaug). På den sida af högen, som var mot stranden, 
reste sig en bautasten, den högsta och vackraste jag någonsin 
sett. Han liknade en obelisk, spetsig, något flat, men utan in-
skrift. Mannen som ledsagade oss berättade bland annat om 
striden mellan två fordom mäktiga män; den ena het baldersbonden, 
den andre djeflabonden. Att den förre vann seger, bevisar att sagan 
blifvit diktad under Balderskultens tid. 

Från Syrstrand seglade vi en half mil i V.S.V. och foro 
omkring udden, som nu kallas Vagnsnäs och fordom het Framnäs, 
der Frithiof skall ha haft sin gård. Här ligga åtskilliga ätte-
högar och skeppssättningar (lagda af sten) från vikingatiden; 
äfven stå här gamla och tjocka ekstammar, samt lummiga askar 
och björkar m. m. Från näset i vester ligger Balestranden, der 
många mena, att Baldershage varit belägen. (På denna strand 

*) Björner, Nordiska kämpadater. Sthlm, 1737. 
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ligger en mycket stor hög, Baleshaugen, der kung Bale eller 
Bele säges ligga begrafven). För min del anser jag sannolikast, 
att afgudahuset legat på samma ställe, der sedermera en kristen 
kyrka blifvit uppförd; och att denna äfven under munktiden, 
likasom förut, haft stort anseende, tror jag mig kunna sluta deraf, 
att stället är beläget i en utmä.rkt bördig och behaglig trakt. 
Måhända både trädgården och lunden äro af hög ålder. Märk-
ligt är hvad traditionsvis berättas från äldre tider om betydliga 
och dyrbara jordfynd. Möjligtvis hafva de tillhört Baals tempel; ty 
vi hafva hört, att dessa alltid varit rika. 

Att fenicerna äfven haft något nybygge ännu högre upp i 
Norge, vid Lofoden, anser jag vara mer än sannolikt, och att de 
der likasom öfver allt der de fästat sina bopålar haft en "inrätt-
ning för offentlig gudstjenst". Om någon frågar, hvad fenicerna 
skulle för sin handel hafva att uträtta vid Lofodens fiskerier, 
tillåter jag mig att anföra den upplysning, som d:r Movers der-
öfver lemnar i sitt verk Die Phoenizier (b. 3 s. 92): "Bland 
varor, som djurriket lemnar för den feniciska handeln, bör fram-
för allt nämnas fisk, emedan denna handelsgren icke står efter 
någon annan." Äfven böra vi erinra oss, att det var just här på 
Hindön, ej långt från Lofoden, som Leopold v. Buch såg Baals-
festen firas midsommarsnatten (Reise 1, s. 360), och några mil 
nordost derifrån, söder om Tromsö, träffa vi en Balself och en 
Balsfjord, hvilka namn knappast kunna anses vara tillfälliga. 

Om vi nu kasta en blick på alla dessa ställen, så torde vi 
lätt finna, att Baalskulten varit vidt kringspridd på vår skandi-
naviska halfö. För det fall någon skulle fråga, om det alltid var 
under bronsperioden som denna kult var i bruk här i Sverige, 
så anser jag mig kunna sanningsenligt svara, att det visserligen 
var med bronsen, som Baalskulten infördes i Skandinavien, men 
att denna kult här och hvar fortfarit långt in i jernperioden och 
ända in i medeltiden, och att hon först genom kristendomen 
småningom blifvit utrotad. 

Men oaktadt Baalskulten räckt mycket längre fram i tiden 
än bronsåldern, så är dock sannolikt, att med den första bronsen 
inkom i Skandinavien den första Baalskulten och spridde sig 
småningom i landet. Detta synes mig hafva först inträffat i östra 
trakten af Skåne, dit jag ansett att den första semitiska kolonien 
med Baals kult anländt och der bosatt sig. 
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Nu synes det mig vara af vigt att kunna utforska, hvarifrån 
denna första koloni med brons hit anländt: om hon kommit från 
öster öfver· Ungern eller från vester öfver Danmark. Härom anser 
jag mig vara i tillfälle att kunna meddela några upplysningar. 

Herr stadskassör G. A. Nisbeth i Cimbrishamn har haft den 

Fig. 25. 

Fig. 24. 

godheten att sända mig teckningar af de hällristningar, som han 
i Maj månad 1875 upptäckt på egorna till hemmanet N:o 19 
Cimbris. Dessa mig meddelade teckningar äro dels mycket små, 
till och med mycket smärre än de af hvilka jag här lemnat figurer 
27 och 28; dels i full storlek sådana som de på klippan finnas 
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ingräfda. Af dessa sist nämnda (i full storlek) har herr stads
kassören, enligt min önskan, sändt mig två figurer af skepp och 
tre af yxor eller s. k. skaftcelter af olika former. Beträffande 

Fig. 26. 

dessa sistnämnda torde det förtjena nämnas, att jag har brons
yxor så fullkomligt lika dessa i klippan inhuggna figurer, att 
de synas kunna hafva blifvit gjorda just efter dessa yxor, och 
säkert hafva de blifvit gjorda efter sådana som fullkomligt 
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liknat dem (fig. 24-26). Något sådant erinrar jag mig icke förut 
hvarken hafva funnit eller hittills sett omförmäldt. 

Jag har ofta yttrat, att nämnda figurer tillhöra bronsålderns 
äldsta period, och jag är nu i tillfälle att meddela, attden mindre yxan 
af de två, hvilkas eggar slutas på sidorna med tillbakastående 
spets (fig. 25), har ytan slät polerad och tecknad med ornament, 
bland hvilka förekommer äfven palmqvisten, som allestädes der 
han visar sig anses tillhöra bronsålderns första period; och man 

Fig. 27. Fig. 28. 

borde ej bestrida, att de två andra yxorna, så väl den med ännu 
mer utvidgad eggdel (fig. 26), som den med eggändarna afrundade 
(fig. 24), tillhöra samma tid som den med ornater försedda, enär 
de alla blifvit inhuggna i samma klippa. Originalen af brons 
till alla dessa tre yxfigurer äro funna här i södra och östra Skåne. 

Beträffande de bilder (fig. 27 och 28), som föreställas hålla 
en yxa med bägge händer, så äro dessa de enda menniskolika 
figurer som finnas på hela denna klippa, der alldeles inga qvin-
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liga figurer förekomma. Dessa manliga figurer stå långt ifrån 
hvarandra, så att de alldeles icke kunna tänkas vara i strid med 
hvarandra. Och hvad som isynnerhet synes mig böra uppmärk-
sammas, är att alla dessa mansfigurer äro tecknade blott med 
enkla linier, och på samma sätt äro, så vidt jag kan erinra mig, 
alla de mansfigurer tecknade, som förekomma på hällristningar 
i Danmark, der icke heller några qvinnobilder lära förekomma. 
Åtminstone äro figurerna vid Cimbris mer lika de danska än de 
bohuslänska, hvilket synes mig vara ett bevis för, att dessa äldsta 
skånska hällristningar härstamma från Danmark, likasom det 
länge varit min öfvertygelse, att den äldsta bronsen i Skåne 
derifrån härstammar, der han också i största mängd funnits. 

Att hällristningarna vid Cimbris äro äldre än figurerna i 
Kiviksgrafven och på Villfara-stenen, anser jag mig kunna an-
taga; äfvensom jag anser dem vara vida äldre än hällristnin-
garna i Bohuslän. 

Beträffande de två figurer af fartyg, som herr stadskassör 
Nisbeth meddelat mig, så synas de hafva varit försedda med 
rostrum på båda ändar, och sådan synes mig äfven den skepps-
figur på Kiviksmonumentet vara, som är afbildad i d:r Montelius' 
förut nämnda uppsats i Stockholmskongressens förhandlingar 
(sid. 462, fig. 17). 

Det torde härvid böra nämnas, att d:r Carlo Landberg till 
mig yttrat, att de nu brukade skeppen vid Syrien hafva rostrum 
utstående under både för- och akterstäfven. Han har lofvat att 
deraf sända mig ritning. 

De tjugunio första sidorna af förestående afhandling voro, jemte den 
hithörande planchen, tryckta redan i Juni 1875, då ett mindre antal 
exemplar utdelades till deltagarne i Fornminnesföreningens möte i Göteborg. 

Tillägget (sid 30 - 46) lemnades till tryckning i Januari 1876. 




