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NÅGRA TRÄIDOLER 
FRÅN FÖRHISTORISK OCH SENARE TID 

Av Andreas Oldeberg 

Bland fynden från den märkliga pålbyggnadsboplatsen 
vid Alvastra i Östergötland, daterad lill den neolitiska sten
ålderns mellersta del, föreligger etl ganska egenartat träföre
mål, fig. 1. Jag har svårt att tro, att det kan ha tjänat nägot prak
tisk! bruk och jag skulle hellre vilja tänka mig, alt det haft en 
magisk betydelse. Del 35 cm långa föremålet synes vara förfär
digat av en trädstam med en kvarsittande gren på ena sidan. Ena 
änden, den övre på bilden, har ett rundovall, knoppliknande 
part] sittande på en smalare hals nedanför vilken vidtager ett bre
dare och tjockare parti, varifrån grenen skjuter ut. Ett stycke 
nedanför detta parti äro båda bredsidorna snett avfasade och från 
detta relativt tunna mittparti förljockas föremålet så småningom 
mot nederdelen. Underkanlen har en bred, längsgående ränna. 
Föremålet lär ha suttit inkilat i en enligt uppgift 280cm långslock, 
som var spräckt til! tvä tredjedelar av sin längd och vars kluvna 
ändar voro utformade som handtag, fig. 2. Detta ger ett intryck 
av, alt man vid upprepade tillfällen velat placera föremålet i 
stockens spricka genom att bända ut de kluvna ändarna.1 Onek
ligen har föremålet en viss människoliknande form, varvid den 
utskjutande grenen kan beteckna en arm. Det kan tänkas, att 
stocken ursprungligen varit placerad i något hus eller någon 
hydda eller utgjort en del av dess konstruktion och att träfiguren 
varit någon slags husgud eller ansetts äga någon magisk kraft 
och atl den förvarats i sprickan i stocken fiir alt ibland vid behov 
framlagas. Huruvida de på figurens undersida genom den där 
befintliga rännan bildade tapparna skola betraktas som ben eller 
om rännan hell enkelt tjänat till atl fästa figuren på någon ställ
ning, är för närvarande svårt atl avgöra. 

1 Föremålet t i l lhör 1928 års fynd. Av den kluvna stocken finnas numera 
endast rester bevarade; jfr Dagens Nyheter den 31 oktober 1928. 
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Pig. 1—2. 1. Träföremål, idol ( ? ) . Aluastra, V. Tollstad socken, 
Östergötland. SHM 18801. I I i . — Hölzerner Gegenstand, Idol ( ? ) . 
— 2. Kluven stock med idolen Inkilad. Alvastra, V. Tollstad 
socken, Östergötland. F.fler teckning i ATA. 1/16. — Gespallener 
Baumstunim mit eingekeilter Holzfigur. Nach einer Zeichnung 

im ATA. 

På en för övrigt ganska väl utförd människofigur av trä funnen 
i en mosse vid Rude Eskilslorp i Sorö amt, Danmark, finnes på 
undersidan en likartad ränna.2 

Ännu mer människoliknande är ett annat trä föremål härrörande 
från Sundbornsmossen i Stora Kopparbergs socken, Dalarna, 
fig. 3.s Del påträffades 1930 i mossen liggande horisontellt på 1 m 
djup, på en plats belägen ungefär 500 m 0 om Mjölnarbo. Före
målet, som har en längd av ca 120 cm, synes föreställa en primitiv 
människofigur, förfärdigad av en tallstam, eller egentligen två 
tallstammar, vilka framvuxit ur en gemensam rot, varvid roten 
utformats lill ell huvud med ögon och num i form av djupa skåror 

2 J. Brcindsted, Danmarks Oldtid III (1940), fig. 274. 
3 Falu Kuriren 31/1 1930, Stockholmstidningen 14/2 1930. 
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Fig. 3 — • . 3. Träfigur. Sundborns mosse, Stora Kopparberg 
socken, Dalarna. Dala Fornsal , F'alun. Ca 1/12. — Hölzerne 
Figur, Moor von Sundborn. — i . Träfigur. Slor-Juktan, Sorsele 

socken. Lappland. SHM 1'JOiO. Ca 1/10. — Hölzerne Figur. 

medan de två Stammarna bilda saviil hal som ben. Bålen synes 
omfatta det sammanväxta partiet hos stammarna och dessa äro 
här pä utsidorna svagt konkavt avfasade medan upptill vid 
skuldrepartiet finnas två djupa kilformiga insnitt, vilka sannolikt 
åsyfta att markera de korta armpartierna. Stammarna äro fram
till försedda med djupa tvärgående skaror möjligen ornament. 
För övrigt ha stammarna lätl bibehålla sin naturliga form med 
kvarsittande rester efter avhuggna grenar. Enligt en preliminär 
pollenanalys av Gösta Lundqvist skulle det mycket märkliga fyn-
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det möjligen kunna daleras till bronsåldern. Föremålet påminner i 
någon mån om vissa i Osteuropa, i Uralområdel funna och till 
Ananjinokiilturen daterade primitiva träfigurer, framför allt 
långa träpålar med ell utformat mämiiskoliuvud i ena änden och 
runt om försedda med enkla inskurna ornament och påminnande 
om indianska lolempälar.4 

Det kan vara lämpligt att i della sammanhang påminna om en 
s. k. »lappavgud» från Stor-juktan i Sorsele socken, Lappland, 
avbildad i fig. 4."' Den påträffades 1925 i cn grottliknande bildning 
under två väldiga stenar, där den synes ha legat tämligen väl 
skyddad för väder och vind. Framför bilden låg en större ren-
krona saml diverse renben, av vilka några voro brända. Fynd
platsen ligger alldeles i närheten av Ailcs jukk (den heliga 
häcken), vid foten av berget Äiles värre (det heliga berget). Bil
den, som har en längd av 109 cm är förfärdigad av en grovt till
huggen björkstam, nedtill något tillspetsad och upptill försedd 
med ett knoppformat huvud, där mun och (»gon markerats genom 
borrade hål. Bålen bildas av den naturliga stammen och är av
delad genom tvä runt om gående skaror saml uppvisar framtill 
Ivå inskurna kryss. En utskjutande gren tjänstgör som arm. Jag 
vill peka pä thm nära överensstämmelsen mellan denna bild och 
figuren frän Alvastra, lig. 1. Givetvis är bilden från Sorsele, som 
utan tvekan tillhör lappkulturen, jämförelsevis sen, 100—300 år, 
men den utgör Otvivelaktigt en primitiv typ, som har sin rot och 
sina traditioner långt tillbaka i förhistorisk lid. Det kan nämnas 
att i ett av Samuel Hheen 1071 utgivet manuskript avbildas tre 
lappgudar av trä framställande guden Tor och alla bilderna ha 
framtill på hälen Ivå kryss liksom bilden från Sorsele.6 

Statens historiska museum har ytterligare en dylik träbild. I 
museets inventarium under nr 301 omnämnes den som »Stor-
junkaren, en lappsk avgudabild af en Trärol», fig. 5. Troligen är 

4 J. I.eppäahi) i Suomen Museo (1936) s. 38 ff. fig. 3—4. 
5 Jfr även E. Manker, Några lapska offerplatser, Ymer 1946, s. 81 ff., fig. 2. 

Erik Ditunius, Om de hedniska lapparnas gudabilder, Västerbotten (1926) 
s. 17 ff., 56, fig. 16. 

" Samuel» Rbeen, En kort Belation om Lapparnas Lefwarnc och Sedher 
etc.. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv, 
XVII: I (1897) s. 36. 
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Pig, 5. Träfigur, »Storjunkaren». SHM 361. 1/5. 
— Hölzerne Pigur, 

den identisk med den i 1720 ars inventarium lör Antikvitetsarkivet 
omnämnda »Storjunkaren av trä» och möjligen också med något 
av de föremål, vilka omnämnas i 1693 å n inventarium för Antik
vitetskollegiet nämligen: En Lappafgud af sten» samt »4 st. Do 
af Irä».7 Av dessa Ivra träfigurer har sålunda åtminstone en blivit 
bevarad. Den är ganska summariskt Utförd synbarligen av en 
björkrot med tillhörande slam, och har ell rundovall huvud utan 
några som helst anletsdrag samt en päronformad hal med ell ut
språng på ena sidan. Längden är 52 cm och största bredden ned-

7 Inventariehandlingar 1 A. T. A. T.J. Arne i Form •annen 1931, s. 78, fig. 35. 
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till är 32 cm. Figuren ger på sätt och vis intryck av cn sittande 
människa. Erik Daunius, som 1920 gjorde en utredning om lap
parnas gudabilder, ifrågasätter »storjunkarens» äkthet på den 
grund alt hälen är gjord av själva roten och huvudet av stam
men. Lapparna brukade nämligen förfara tvärtom och ifråga om 
sina bilder använda roten som huvud och stammen som bål.8 Jag 
tror emellertid inte, alt man i det här i fråga varande fallet 
skulle behöva bestrida bildens äkthet, eftersom formen på den ur
sprungliga rotstocken i sig själv torde ha varit tillräckligt märk
värdig för atl väcka lapparnas intresse. Jag har diskuterat frågan 
med intendent Manker och även han är av samma uppfattning. 

Daunius omnämner och avbildar utom Sorsele-hilden ytterligare 
nägra träbilder, vilka säkert ha samband med lappkulturen, 
nämligen en dylik från Marsfjället i Vilhelmina socken, Lapp
land, förvarad i Nordiska museet, samt två exemplar från Melk-
I jällel vid Umbnkten i Norge, gränsande till Tärna socken i Väster
bottens län; de båda sistnämnda förvaras i Etnografiska museet 
i Oslo. De äro alla ganska primitivt utförda och förfärdigade av 
tämligen smala trädstammar: huvudet består av en enkel knopp 
och bålen markeras genom horisontella skåror.9 

Här förtjänar kanske också alt omnämnas en på Tomtaholms 
mark i Drothem socken, Östergötland, slående manshög träpåle, 
kallad »Lilllomta kärringen», fig. Ii. Den har ett avsatt cylinder-
format huvud, men för övrigt inga mänskliga drag. Den lär enligt 
folktraditionen alllid ha stått pä platsen och befinner sig numera 
i ganska dåligt skick. Om dess ålder vela vi fiir närvarande ingen
ting. Den kan givetvis vara etl resultat av senare tiders folktro. En 
möjlighet är att den blivit uppgrävd i någon mosse i närheten 
och uppställd på sin plats. 

En med dessa figurer ganska likartad hild har för några år 
sedan påträffats i en mosse vid Behild i Skorping socken i nord
östra delen av Jylland. Den består av en ca 1 m lång björkstam 
med cylinderformigt utarbetat huvud, där ögonen äro markerade 
genom borrade hål och kinderna karaktäriserade genom utskurna 
svagt konkava ytor. Halsen är ganska väl utskuren. Bålen där
emot utgöres av den naturliga stammen och armar synas icke ha 

" »Xrik Daunius, a. a., fig. 17, s. 62. 
0 Erik Daunius a. a. fig. 14—15. 
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Fig. 6. »Lilltomta-kärringen» un trä. Tomtaholm, Drothem 
sorken, Östergötland. - »Lilltomtu-Hexe» aus Holz. 

funnits. Ben saknas och del är tvivelaktigt om dylika funnits ty 
den förtjockade nederdclen här spår efter snedställda yxhugg av 
samma natur som tillformningen i övrigt. Bäckenet är tydligt an
givet genom inskurna linjer och likaså den kvinnliga könskarak-
tären. Magen uppvisar Ivra kraftiga, vågräta inskurna skåror, 
vilka kanske heteckna de veck, som bildas pä magen hos en sit
tande person. Vi ha förut konstaterat, all även den i fig. 5 avbil
dade »storjuiikaren» synes vilja åskådliggöra eu sittande person. 
En pollenanalytisk undersökning av fyndet har utvisat, atl det 
möjligen kan daleras lill äldre järnålder, närmast romersk lid. En 
ännu mera rätt tillyxad HH cm lång träfigur med ben men ulan 
armar och med utpräglat manliga attribut iir funnen i Brodden-
bjerg mosse i Asild socken på Jylland, och vid Braak nära Eutin i 
Holstein ha nyligen i en mosse funnits tvä av trädstammar till-
formade människofigurer försedda med hen men utan armar och 
med relativt väl utarbetade huvuden. Könskaraktärerna hos dessa 
bilder, som äro av ansenlig storlek nämligen omkring 3 meter, 
äro tydligt markerade; den ena föreställer en man, den andra en 
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kvinna. Dessa häda bilder hittades i mossen alldeles intill elt un
derjordiskt röse med skörbrända stenar och kol."1 

Bland träbilder med lill synes hög ålder vill jag rikta upp
märksamheten pä ett i en mosse vid Pohjankuru i Nyland, Fin
land, påträffat, ganska primitivt utformat människohuvud av trä, 
möjligen en del av en större hild, poilenanalytiskt daterat lill 
kammkerami.sk tid." 

Jag vill ocksä erinra om den tillformade kullpåle, förfärdigad 
av en trädstam med tillhörande renkranium, som påträffades 
bland lämningarna eller den mesolitiska boplatsen vid Stellmoor 
nära Hamburg.11 

Slutligen vill jag nämna del i lig. 7 avbildade kluhhliknande 
föremålet av trä, som lär ha anträffats pä 1890-talet omkring 2 m. 
»djupt i en myra», under lorvgrävning i Nordmyra hy i Njut
ånger socken, Hälsingland. Del har en längd av 02 cm och är för
färdigat av gran. Ena änden har utformats lill elt människohuvud 
med kraftigt markerade ögon, svagt antydd näsa och spetsig haka 
eller möjligen skägg. Den andra änden har en knoppliknande, 
profilerad avslutning. Enligt en av Carl Larsson utförd pollen-
analys skulle föremålet kunna dateras lill skedet omkring Kristi 
födelse fram lill ca 500 e. Kr.13 Om det intressanta föremålets an
vändning vela vi för närvarande ingenting. 1 vissa avseenden lik
nar det de seitar, som Karsten avbildar i sitt arbete om sa mer nas 
religion.14 Med största sannolikhet torde del vara elt kultföre
mål, kanske använt vid fruktbarhetskulten. Den knoppformade 
ändan kan nämligen tänkas beteckna ell »mcmbrum genitale», 
som haft samma funktion atl fylla som del, om vilken prosten 
Graan berättar i samband med sin beskrivning av guden Varaiden 
Olmai från Piteå och Lule lappmarker.11 

Del är möjligt, all en noggrannare inventering av materialet i 
10 P. Rtism0ller, Fr0ya fra Bebild, i Kuml (1952) s. 119, fig. 1—3. 
u J . Leppäabo i Suomen Museo (1936) s. 38 ff. fig. 1. 
12 yl. Rnst, Die alt- und miltelsteinzeitlicheii Funde von Stellmoor (1943) 

s. 193, Taf. 99—102. 
" E. Floderus i »Hälsingcrunor» (1949) s. 24 ff. fig. 2. 
" fl. Karsten, Samefolkels religion (1952), fig. 1. 
15 O. Graan, Relation eller en fullkoinblig beskrifning om Lapparnas ur

sprung etc. (1677). Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 
svenskt folkliv. XVII (1899) s. 66. Karsten, a. a. >, (ill. 
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Fig. 7. Träföremål med männUkohuvud. Nord-
myra by, Njutånger socken, Hälsingland. Privat 
saml. Erik Eriksson, Njutånger. a 1/6, b ca 1/3. 
— Hölzener Gegenstand mil menschlichem Kopf. 

Privat sammlung, Njutånger. 

våra provinsmuseers och hembygdsföreningars gömmor ytter
ligare skulle kunna utöka beståndet av anlropomorft utformade 
träfigurer från äldre lid. All sä sent som under 1600-talet antalet 
av träbilder inom lappkulturen varit ganska ansenligt framgår 
genom de helägg, som Daunius samlat. Han anför hl. a. Petrus 
Noréns resa 1080 i lappmarken, varvid denne berättar: »Fann jag 
der (hos en viss lappman) mänga vidskepelser både tillförne 
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gjorda såsom ock detla år och månge otålige trägudar och belåten 
somliga i jorden nedgrafne»; och »Enär dem sjukdom påkommer, 
då lofva de en ren eller något annat slaktkreatur till de döda, och 
det trähelätet de göra, skall vara person de offra till, ly deras för
fäder hava lärt dem alt de döda längta och löfva samt trå efter 
dem och därföre tillkommer dem sjukdom och måste de för den 
skull blidka dem (de döda) med offer.» Han anför även uttalan
den av andra författare om i jorden nedgrävda bilder såsom Hög
ström, Schefferus, von Diiben och Caslrén.10 Uppgiften att en del 
bilder nedlades i jorden är intressant, och den är belysande för 
de här ovan angivna fynden, som gjorts i mossar och som torde 
få tolkas som offerfynd av en speciell lyp. Likaså är det faktum 
av intresse, att vi ha en rad ganska enhetliga och likartade fynd 
av denna typ från Schleswig-Holstein och Danmark samt ända 
upp i Norrland. Vi kunna fråga oss, om man icke inom hela detla 
område åtminstone från och med bronsåldern haft vissa enhetliga 
religiösa eller magiska sedvänjor och bruk. Detla tangerar den 
gamla stridsfrågan om lapparna som befolkningselement inom 
Nordskandinavien under förhistorisk lid och deras rasliga och 
kulturella ställning. Jag vill här endast framhålla, alt jag ställer 
mig förslående till Schreiners och framför allt Lundinans upp
fattning, atl lapparna rasmässigt måsle betraktas som elt ganska 
heterogent folk. De kunna således uppdelas dels i nordlappar, s. k. 
fiskarlappar, med såväl mongolida som norskalpina inslag, dels 
sydlappar, d. v. s. de nomadiserande lapparna och de i egentlig 
mening svenska lapparna, uppkomna ur en blandning mellan å 
ena sidan norska s. k. slrandiuer, d. v. s. en lillhakaträngd norsk 
hrakymorf relikt av den alpina rasen samt å andra sidan ett pri
mitivt långhögskalligl, östeuropeiskt raselement, en gren av den 
östnordiska rasen, d. v. s. urindoeuropeerna. Lundman menar17, 
alt sydlapparna eller rallare sagt deras föregångare lorde ha in
vandrat mycket tidigt, kanske närmast under ancylustid, och att 
de till följd av tämligen hårda levnadsomständigheter och möj
ligen även den starka solstrålningen i fjällen så småningom Ut-

16 Daunius , a. a. s. 52. 
17 Även N.G. Gejvall har muntligt meddelat mig, att han är av samma 

mening. 
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vecklats till den nuvarande lypen.18 Samma uppfattning synes i 
huvudsak Ernst Manker ha beträffande det »protolappiska» pro
blemet.19 Jag vill tro, att kommande undersökningar av det arkeo
logiska materialet framförallt i Norrland kommer att understödja 
denna hypotes. 

Z U S AM M E N FAS S U N G 

Andreas Oldeberg: Zu einer Gruppe hölzerner Idole aus prae-
historischer und folgender Zeit. 

Unter den Funden von der neolithischen Pfahlbausiedlung bei Alvastra 
(Östergötland) befindet sich auch der auf Abb. 1 wiedergegebene eigenartige 
Holzgegenstand, der 35 cm läng ist. Das Stiick ist aus einem Baumstanun 
gemacht und hat die Form einer Puppe mit einem rundovalen, knospenar-
tigen, aber gesichtsloscn Kopf und einem recht gut gcformten Körper. Bich-
tige Beine fehlen, aber der untere Teil weist eine tiefe und breite Binne 
auf. An einer Seite der Schulterpartie befindet sich ein schräg nach unten 
hervorstehender Zwcig. Man fand das Stiick cingekcilt in einem teilweise 
gespaltenen Baumstamm, dessen Enden wie Griffe geformt sind (Abb. 2 ) . 
Ich känn mir kaum vorstellen, dass es einem praktischen Zweck gedient hat , 
sondern glaube eher, dass man einen Menschen nachbilden wollte. Dem 
Fundstiick känn eine magische Bedeutung zukommen. Dies durfte Grund 
genug dafiir sein, eine Bcstandsaufnahme von einigen wciteren Holzbildcrn 
aus dem nordischen Bcreich zu veranstal ten. 

Menschenähnlicher als das Fundstiick von Alvastra ist der auf Abb. 3 
gezcigte Holzgegenstand aus dem Moor von Sundborn, Ksp. Stora Koppar
berg (Dalarna) . Das etwa 120 cm länge Bild ist aus zwei dicht aneinander-
sitzenden Kiefernstämmen, die aus ein und derselben Wurzel heraus-
gewachsen sind, hergestellt worden, wobei man aus der Wurzel einen Kopf 
mit Augen und einem Mund in Gestalt von tiefen Einschnit ten machte, 
während die beiden Stämmc sowohl den Körper als auch die Beine bilden. 
Der Pollenanalyse nach Hesse sich dieser merkwiirdige Gegenstand in die 
Bronzezeit datieren. 

Ein weiteres Bild stellt das auf Abb. 4. wiedergegebene Lappenidol von 
Storjuktan, Ksp. Sorsele (Lappland) dar. Es ist 109 cm läng und aus einem 
grob zugehauenen Birkenstamm angefertigt worden. Der Kopf ist knospen-
förmig; Mund und Augen sind durch eingebohrte Löcher markier t . Ein her-

18 K .E . Schreiner, Zur Osteologi der Lappen I (1935) s. 276, 287; Bertil 
Lundman, On the origin of the Lapps, Ethnos (1946) s. 81 ff.; dens.. Nutidens 
människoraser (1946) s. 10, 29 ff.; dens., Baser oeh folkstockar i Baltoskandia 
(1946) s. 31 ff., 40 ff. 

19 Ernst Manker, Inlandsisens avsmältning och lapparnas invandring, 
Ymer 1951, s. 225 ff. 
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vorstehcnder Zwcig dient als Arm. In dieser Hinsicht s t immt das Bild mit 
dem Exemplar von Alvastra iiberein. Der runde Körper ist durch zwei 
horizontal verlaufendc Kerben abgeteilt und weist vorne zwei eingekerbte 
Kreuze auf. Das Bild wurde 1925 in einer Art Grotte unter zwei grossen 
Steinen gefunden. Sein Alter ist natiirlich verhältnismässig gering und 
beträgt etwa 100—300 Jahre , aber es stellt ohne Zweifel einen primit iven 
Typ dar, der weit zuriick in vorhistorischcr Zeit seine Wurzeln und Tradi
tionen hat . 

Es ist hier zu erwähnen, dass man ahnliche Bilder in Östeuropa, hier 
der Ananj inokul tur zugehörig, und auch in Norwegen gefunden hat . Auch 
in .liitlaiul und Schleswig-Holstein wurden Bilder gefunden, die ihnen im 
grossen und ganzen ähnlich sind. 

Das auf Abb. 5 wiedergegebene Bild gehört zum ältesten Bestånd in Statens 
Historiska Museum. Der Fundort ist unbekannt . In älteren Inventarver-
zeichnisscn wird es als „Stor junkaren" bezeichnet. Öber das Alter lässt sich 
jetzt nichts mehr sagen. YVahrscheinlich gehört cs der lappischen Kultur an. 
Das Stuck ist ganz grob ausgefiihrt, und zwar offcnsichtlich aus einer grossen 
Birkenwurzel mit Stamm, wobei der rundlich ovale, aber gesichtslose Kopf 
aus dem Stamm, der birnenförmige Lcib dagegen aus der Wurzel gemacht 
wurde. Am Ende befindet sich ein Vorsprung, welcher der ganzen Figur 
das Aussehen eines sitzenden Menschen verleiht. 

An dieser Stelle muss man auch den auf der Gcmarkung von Tomtaholm, 
Ksp. Drothem (Östergötland) stehenden mannshohen Holzpfahl erwähnen, 
der „Lill tonila-Hexe" genannt wird (Abb. 6) . Er besitzt einen abgesetzten 
Kopf von Zylinderform, weist aber im iibrigen keine menschlichen Ziige auf. 
Pber sein Alter ist nichts bekannt . Nach der Volkstradition soll er immer 
an diesem Platz gestanden haben. Es ist nicht völlig unmöglieh, dass dieses 
Stiick urspriinglich in der Nähe in einem Moor gefunden und dann hier 
aufgestellt wurde. 

Schliesslich mochte ich den auf Abb. 7 vorgefiihrten keulenartigen Gegen
stand aus Holz erwähnen. Das Stiick ist 62 cm läng und wurde in einem 
Moor bei Nordmyra, Ksp. Njutånger (Hälsingland) gefunden. Ein Ende hat 
die Form eines menschlichen Kopfes mit kraftig markier ten Gesichtsziigen, 
das andere schliesst mit einem Knopf ab. Nach der Pollenanalyse liesse 
sich das Stiick in die ältere Eisenzeit datieren. 

Durch ältere iber l ieferungen und Aufzeichnungen iiber die Beligion der 
nordischen Lappen wissen wir ziemlich genau, dass diese bei gewissen 
Gelegenheiten ihre Götterbilder, und zwar vor allem die hölzcrnen, in die 
Erde zu vergraben pflegten. Diese Angabe ist interessant und wirft ein 
gcwisses Licht auf die oben erwähnten Funde, die aus Mooren innerhalb 
des Baumes von Schleswig-Hostein bis Norrland gehorgen wurden. Ohne 
Zweifel wird man sie als Opferfunde besonderer Art deuten diirfen, und wir 
können uns fragen, ob man vielleicht in diesem ganzen Gebiet, zumindest 
seit der Bronzezeit, best immte einheitliche religiöse oder magische Sitten 
und Gcbräuche hat te . 
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