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Hjulstenen vid Gravsjön. 
Ett förbisett fornminne jämte några ord om 

Kiviksmonumentets bilder. 

Av 

BERNHARD SALIN. 

'julstenen1, som är belägen på gränsen mellan Anders-
torp i Lindome sn, Halland och Benarby i Landvetters 
sn, Västergötland, utgjorde en gång i tiden gräns
märke mellan Sverige och Danmark. Den är ett flytt

block av gneis och gör intryck av att ovan jord vara nästan ku-
bisk, fig. 1 och 2.2 Höjd omkring 2 m. Norra sidans bredd 210 cm., 
västra sidans 126 cm. På östra och västra sidan av stenen fin
nes ett hjulkors inknackat. Det förra är något oregelbundet i 
formen och grundare, varför det lätt torde kunna göra intryck av 
att vara ofullbordat. Intendenten dr G. Sarauw har varit vänlig 
tillskriva mig angående denna sten och har till mitt förfogande 
ställt en berättelse, som han uppsatt efter ett besök på platsen. 
Ur ett av hans brev anför jag följande: "Stenens ytor äro icke 
glatta, dock ej heller mycket skrovliga." Ur hans berättelse 
återgiver jag några utdrag: "Hjulsten, ("Justen") har länge 
varit och är alltjämt ett råmärke; gränsen räknas gå genom 
mitten av de båda på densamma anbrakta "hjulkorsen" . . . . 

år 1908 eller 1909 och 1917 lära lantmätare från Göte-
1 Även namnen Justen, Jiilsten eller Julsten och den äldre formen Jul-

st£in hava upptecknats av folkskollärare E. Lindälv, Göteborg. 
2 Dr Emil Bäcklin i Göteborg har fäst min uppmärksamhet å stenen 

och även tagit de fotografier, som visa stenens utseende, fig. 1 och 2. 
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t 

Fig. 1. Hjulstenens östra sida. 

borg hava angivit att gränsen går genom hjulkorsen på ste
nens västra och östra sidor. Därav följer dock ingalunda att 
hjulkorsfigurerna äro anbrakta på stenen för att beteckna 
gränsen. 

Om figurerna voro inhuggna under nyare tid, skulle de 
säkerligen varit bättre och mera regelbundet gjorda. I verk
ligheten äro hjulkorsen, så vida jag kan se, såväl till form 
och storlek som även utförande noga överensstämmande med 
bronsåldersristningarnas i Bohuslän (jfr Baltzers ritningar). 

Fåran är grunt uthuggen väl ungefär av ett fingers halva 
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Fig. 2. Hjulstenens västra sida. 

tjocklek, endast på en punkt tillfälligt något skarpare, 
men dock icke V-formad, vass i bottnen. 

Det är säkerligen flytblockets ovanliga form, som fäst upp
märksamheten vid detsamma; andra block, som ligga strödda 
i närheten, äro utan märken. 

Att den isolerat stående stenen sedermera använts såsom 
råmärke är lätt förklarligt; först under senare tid torde hätvid 
hjulkorsen hava spelat en roll. 

Då den närbelägna, snickaren Adolf Andersson tillhöriga 
stugan byggdes på 1870-talet, blev av stenens norra sida bort-
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sprängt ett parti till tomtstenar. Det bortsprängda stycket är 
dock ej tjockare än 3" upptill och 9" nedtill. Hjulkorsen ha 
härigenom icke skadats. 

En, som det tyckes mig, viktig upplysning lämnades mig 
av Adolf Anderssons hustru, som är född i trakten. Hon visste 
från sin barndom, att vägfarande som gingo fram på stigen, 
som sedan urminnes tider leder förbi "Hjulsten", offrade till 
denna genom att de kastade småstenar upp på densamma. 
Det var sålunda ett "stenvarp"; man måste offra för att komma 
förbi stenen. Det har spökat här i alla tider. Då stugan bygg
des några få meter från stenen, undrade grannarna på att An
derssons vågade bo så nära spökstenen. En hel hög av små
stenar lågo på den flata översidan av "Hjulsten", då stugan 
byggdes. 

Ett vanligt råmärke blir knappast "stenvarp", vilket där
emot är ganska vanligt med rosen." 

Samma sagesman, nämligen hustru Andersson, som med
delat intendent Sarauw ovanstående tradition, har för dr Bäcklin 
berättat följande sägen om Hjulstenen. Jag återger den här 
i sammandrag: en svensk och en dansk kung lågo i strid 
med varandra, men den danske var segerrik och ville därför 
framflytta gränsen. Han inhögg då i Hjulstenen de nya gräns
märkena. När den svenske konungen fick höra detta, sade 
han: gränsmärkena skall han ej få färdiga. Han förnyade stri
den, fördrev den danske kungen, som även dödades innan han 
hunnit få det ena hjulkorset färdigt. Hans kropp kastades i 
en närbelägen mosse. 

En annan sägen, knuten till Hjulstenen, har folkskolläraren 
E. Lindälv upptecknat efter den vid uppteckningstillfället 70-
årige hemmansägaren Anders Andersson i Ålgårdsbacka, Lin-
dome sn. Mannen är numera död. Han sade sig minnas 
sägnen från sin barndom. Jag anför Lindälvs uppteckning: 
"Det var en Landvetterbo — alltså svensk — som tyckte att 
gränsen gick för långt in på deras område, den borde i stället 
gä längre åt söder på Lindome och Danmarks marker. Han 
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tog sig då för att sätta ett nytt gränsmärke och detta gjorde 
han på så sätt, att han å en stor sten ristade in två hjul. Det 
ena hann karlen emellertid aldrig få färdigt, ty en man från 
Lindome fick se hans tilltag och sköt ihjäl honom på fläcken. 
Sedan släpade han Landvettebon till ett tjärn i närheten och 
kastade honom där för att dölja sitt offer. Folket kallade sedan 
detta tjärn och dess vatten för Döljevatten (eller Döljevann ...) 
och trodde att, om man tog av det vattnet, skulle man kunna 
dölja sig d. v. s. göra sig osynlig." 

Såsom intendenten Sarauw redan i sin här ovan delvis 
anförda berättelse framhåller, är hjulkorsens storlek, teknik 
och hela habitus fullkomligt överensstämmande med de hjul
kors, som finnas på bronsålderns hällristningar i Bohuslän, var
för de otvivelaktigt härstamma från bronsåldern. Vi hava här 
således att göra med ett fornminne från denna tid. 

Det torde även vara otvivelaktigt, att Hjulstenens egen
domliga och mäktiga form ådragit sig bronsåldersmänniskornas 
uppmärksamhet och föranlett dem att ägna stenen gudomlig 
dyrkan. Många exempel skulle kunna anföras på att folk med 
primitiv kultur betrakta sällsynta och ovanliga företeelser inom 
naturen såsom gudar. Det förefaller mig även vara helt na
turligt, att föremålet för dyrkan utmärktes med ett heligt tecken, 
här solgudens hjulkors, som i vårt land på denna tid säker
ligen hade samma betydelse som det latinska korset för de 
kristna under de tider då kristendomen ännu levde med ett 
liv som pulserade friskt. Bronsåldersmänniskorna anbrakte 
hjulkorsen å de sidor av stenen, som vätte mot solens upp
gång och mot dess nedgång d. v. s. de båda enligt primitiv 
åskådning viktigaste momenten i solens dagliga liv. 

De ovan anförda sägnerna äro ju vid första ögonkast syn
nerligen olika varandra. De ha dock vissa drag gemensamma. 
1:0. Söka de förklara, varför det ena av hjulkorsen är ofull
bordat. Detta förhållande utgör så att säga själva kärnan i säg
nerna och visar att de äro uppkomna med anledning av Hjul
stenen och att de sålunda ej endast blivit lokaliserade hit. Syn-
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nerligen ofta för att ej säga oftast äro ju sägner, som äro knutna 
till fasta fornlämningar eller märkligare naturföreteelser, endast 
lokaliserade till dessa, i det man finner alldeles samma sä
gen knuten till likartade föremål, belägna i vitt skilda trakter. 
2:o. Avhandla de båda en strid. — Det är en ganska allmän 
företeelse, att — när folkfantasien sysselsätter sig med ett s. k. 
fast fornminne — den gärna anknyter till detta berättelsen om 
någon strid. 3:o. Märkligast är onekligen de båda sägnernas 
avslutning, som — om vi bortse från den för de båda säg
nerna olika anekdotartade omklädnaden — innehåller den ge
mensamma uppgiften, att en man dödats på grund av sitt för
hållande till stenen. Den förra sägnen lämnar osagt, varest 
dödandet ägt rum och anger blott, att den dödes kropp ned
sänkts i en mosse. Den senare sägnen är i detta moment 
något vidlyftigare i det att den dels anger, att dödandet skett 
vid stenen, dels att den dödes kropp nedsänkts i ett tjärn. 
Härtill fogas en uppgift på tjärnens namn "Dölgevatten", och 
giver sägnen således i denna punkt en folketymologisk för
klaring på detta namn. 

För de efterlevande släktingarna och vännerna har snart 
sagt i alla tider behandlingen av den avlidnes kropp varit en 
synnerligen viktig sak att på det mest pietetsfulla sätt omhän-
derhava. Denna omvårdnad var av vikt för dem ej blott på 
grund av de vänliga känslor, som släktskap med eller tillgiven
het för den döde eventuellt kunnat framkalla, utan fastmer och 
måhända huvudsakligen på grund av fruktan för alt den döde 
på ett eller annat sätt skulle kunna låta de efterlevande känna 
sitt misshag, ifall de åsidosatt något av det, som kunde giva 
den döde lugn och ro i graven. Så berättar Herodotos1 om 
envåldshärskaren Periandros, att denne förgäves anropat ett 
vålnadsorakel, emedan hans hustrus vålnad ej ville svara nå
got. Hennes kläder hade ej på vederbörligt sätt blivit brända, 
varför hon kände sig naken och frös. Under vikingatiden 

i Bok 5, kap. 92. 
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ansågos de döde gå igen, när de ej blivit på övligt sätt be
gravda.1 

Nu är visserligen förloppet i Hjulstenssägnerna sådant, alt 
de dödas släktingar och vänner ej hade tillfälle att taga hand 
om de livlösa kropparna och begrava dem efter tidens sed. 
Men det egendomliga är, att de varandra sä olika sägnerna i 
det avseendet överensstämma, att de döda kropparna ned
sänktes i vatten, vilket förfaringssätt ej är något begravnings
skick, som mig veterligen förekommer, åtminstone inom den 
europeiska kulturgruppen. När tanken letar efter en förkla
ring på sägnernas uppgift, föres den osökt till förmodan att 
denna likhet i framställningen måtte gå tillbaka på någon reli
giös ritus. Nu känna vi visserligen ytterst litet om den för
historiska gudstjänstens bruk i vårt land och kan det måhända 
därför synas underligt, att hänföra förklaringen på något okänt 
till ett annat okänt, men i själva verket torde det bliva svårt 
om ens möjligt att finna någon annan rimlig förklaring. 

Vända vi oss nu till den vid Hjulstenen fortlevande sed
vänja, som av intendent Sarauw enligt hustru Anderssons upp
gift anförts nämligen, att förbigående offrat små stenar på 
Hjulstenens flata översida, så visar en undersökning, att detta 
offrande av stenar eller kvistar (dylika offras minst lika all
mänt om ej allmännare) i vårt land så gott som uteslutande 
äger rum på platser, där någon blivit dödad eller där någon 
ligger begravd, i det senare fallet väl endast en hedning, vilken 
ju enligt primitiv kristlig åskådning — om detta uttryck må 
tillåtas mig — ej har någon frid i sin grav utan går igen. 
"Offrandet" avser nämligen att blidka den på platsen sig uppe
hållande gasten, som annars blir hätsk mot den förbigående.2 

1 Eyrbyggjar saga, kap. 50 ff. porunna frän Hebriderna dör. Jmriör 
pä Froda underlåter att enligt hennes önskan bränna hela hennes dyrbara 
bäddutstyrsel, varför hon går igen under skepnad av en sälhund och anstif
tar olyckor. 

2 Ang. dylika offer se Sigurd Erixon, Offerkasten pd Svedvi Allmän
ning samt något om offerkastar i allmänhet. I Västmanlands fornmin
nesförenings årsskrift IX. 
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Det inträffar således här, att såväl sägen som sedvänja 
hänvisa mot samma sakförhållande, nämligen att människor 
dödats vid stenen. Alldeles uteslutet är, att folkfantasien kun
nat uppfatta Hjulstenen som en bautasten och offer åt den
samma blivit gjorda under förmodan att den markerade en 
förhistorisk grav. Sådana bliva nämligen understundom före
mål för dylikt offrande (se sid. 198). 

Sättes detta dubbla vittnesbörd av sägen och sedvänja i sam
band med stenens helighållande under forntiden, åskådliggjort 
genom hjulkorsen, ligger den slutledningen nära till hands, att 
de människor, som dödats vid stenen, offrats åt den gudom, 
som antogs hava tagit sin boning i denna och att kultritualen 
föreskrivit, att den offrades lekamen skulle nedsänkas i vatten. 
Den offrade kunde ju ej begravas på vanligt vis, emedan den 
döde genom att erhålla begravning troddes alltjämt fortsätta 
att leva sitt eget liv och således ej kunde anses helt ha blivit 
överlämnad till gudomen, vilket ju offrandet skulle innebära. 
Detta den döda kroppens nedsänkande i vatten är i själva 
verket enligt min åsikt en fullkomlig parallell "mutatis mu-
tandis" till Adam av Bremens uppgift angående den ritual, 
som iakttogs vid det stora offret vid Uppsala hedniska tempel. 
"Offret går så till, att för var dag offras en människa och elt 
djur av varje slag inalles 8, alla av hankön . . . . Med deras 
blod tror man sig blidka gudarna. Kropparna upphängas i 
en lund (kurs. av förf.), som ligger tätt invid templet . . . . En 
kristen har berättat mig, att han sett alla de 72 kropparna 
hänga där, hundar, hästar och människor om varandra."1 

Vi finna således att vid de stora Uppsala-offren begrovos 
ej heller de offrades kroppar, utan upphängdes i den heliga 
lundens träd, förmodligen i avsikt att härigenom helt giva 
offren åt gudomen. Vid Hjulstenen synas offrens kroppar ha 
blivit lagda i något sannolikt heligt vatten och heliga vatten 
var det gott om under bronsåldern. Äro dessa slutledningar 

1 Sammandragen översättning av O. Almgren i: Sverige, geografisk 
statistisk beskrivning, utgiven av Karl Ahlenius och Arvid Kempe. 
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riktiga, skulle vi i sägnernas uppgift om de dödes nedsän
kande i vatten hava stött på ett stycke ritual från bronsålders
gudstjänsten, om vilken vi för övrigt äga ytterst ringa kun
skap.1 Det lilla vi veta om denna innehåller likväl intet, som 
lägger hinder i vägen för antagandet av människooffer. Tvärt
om känna vi väl till, att bronsålderskulturen i andra länder 
— trots det att dessa länder i kulturellt avseende under brons
åldern stodo högre än vårt land gjorde — kännetecknades av 
människooffer. Så var förhållandet hos grekerna. Jag erin
rar om vad Homeros härom har att berätta, t. ex. Agamem-
nons offrande av Ephigenia. Vidare om aztekernas synner
ligen grymma människooffer. Även hos judarna finnes under 
något senare tid en relikt härav, t. ex. Jephtas offrande av sin 
dotter. 

Så vitt jag känner förhållandet, är Hjulstenen det första 
kända exemplet från vårt lands forntid — nämligen bland dess 
germanska befolkning — på en direkt dyrkan av sten. Där
emot känna vi väl till att våra förfäder dyrkat andra naturföre
mål såsom träd och vatten, det senare såväl källor som träsk 
och sjöar. Det var därför att förmoda, att vi någon gång 
skulle stöta pä ett exempel av direkt stendyrkan. Det förvå
nansvärda är därför ej, att vi nu funnit ett sådant exempel, 
utan att det kunnat dröja så länge, innan forskningen kunnat 
anteckna ett sådant. Onekligen vore det egendomligt, om ger
manerna i Sverige ej skulle hava dyrkat naturföremål i samma 
utsträckning som andra folk på motsvarande religiöst utveck
lingsstadium utan så att säga glömt bort stenarna.2 

De s. k. heliga vita stenarna, runda till formen och ibland 
ornerade, vilka i vårt land understundom ligga ovanpå grav-

1 De av dr Lennart von Post gjorda iakttagelserna i Skäne och av ho
nom behandlade i uppsatsen Ett par offerdammar från Skånes bronsålder 
(Rig 1919, h. 2, s. 160) synas peka i samma riktning. 

2 För en viss art av stenkult under vikingatiden anför professor Fritz 
Läffler åtskilliga litterära citat i sin avhandling: Om Sparlösa-stenen, dess 
två runinskrifter och dess bildfält. I Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift, b. II, h. 6 och 7. Mariestad 1906. 
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högar, skulle ju vid ett hastigt påseende möjligen kunna miss
tänkas, men mig veterligen har intet bevis presterats, som 
ådagalägger att dem ägnats gudomlig dyrkan. I Norge, där 
de understundom erhållit en phallusartad form, kunna de möj
ligen betraktas såsom sinnebilder för en gudom. Men även 
om det skulle kunna fastslås, att gudomlig dyrkan ägnats dessa 
vita stenar, så är denna dyrkan ej att förväxla med den rena 
naturdyrkan, vilken ägnas stenar på grund av deras egenskap 
att vara på ett eller annat sätt ovanliga naturföremål. Det är 
detta det härvidlag gäller och torde det därför tillsvidare kunna 
stå fast, att Hjulstenen är det första kända exemplet på direkt 
stenkult hos Sveriges germanska befolkning. 

Såsom i det föregående redan är framhållet, skulle vi ge
nom de vid Hjulstenen knutna sägnerna kommit på spåren 
en ritus vid den nordiska bronsåldersgudstjänsten, som vi för 
övrigt nästan alls ej känna till. Finnes då ingen möjlighet 
att öka vår kunskap i detta hänseende? Vi skola se till. 

Vid sökandet efter material för en sådan undersökning gå 
tankarna i första rummet till det s. k. Kiviksmonumentet. Dess 
bildframställningar kunna ju a priori på grund av sin plats i 
en grav från en så avlägsen kulturperiod som bronsåldern an
tagas vara knutna till religiösa föreställningar. Det måste emel
lertid från första början betonas, att mångt och mycket å dessa 
bildserier vittna om ett främmande inflytande. För det första 
äro alla stenarnas bilder inramade av raka linjer, något ab
solut främmande för den nordiska bronsåldern; för det andra 
äro bilderna ofta symetriskt anordnade ej blott så att de av
bildade föremålen anbringas två och två, utan även så att de 
vändas mot varandra, en egendomlig ornamental anordning, 
som vid olika tidpunkter från Orienten spritt sig till Europa 
och just under den tid, som här är ifråga, gjorde eller nyligen 
gjort sitt inträde på grekiskt område. När vi numera genom 
Montelii forskningar veta, att spiralornamentiken — omkring 
den tidpunkt vi här avhandla — från Grekland så att säga in
vandrat hit till Norden, är det ingen omöjlighet att det fram-
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mande inflytande, som förefinnes å Kiviksmonumentet, tillkom
mit genom en mer eller mindre tillfällig impuls från samma 
håll. Men då jag framhåller detta främmande inflytande på 
bildernas anordnande, önskar jag på samma gång synnerligen 
starkt betona, att de föreställningar, som ligga bakom bild
serierna, sannolikt på intet vis påverkats av något utländskt 
inflytande. Sådana yttre företeelser, som bildernas uppställ
ning och anordning i övrigt, kunna visserligen tänkas påver
kade av något kortvarigt främmande inflytande, men de reli
giösa föreställningarna omgestaltas endast mycket långsamt. 
Skall en främmande påverkan kunna göra sig gällande på 
dem, måste den vara synnerligen intensiv och långvarig eller 
de nya religiösa föreställningarna oupplösligt vara förenade 
med någon praktisk företeelse, såsom t. ex. hela den religiösa 
uppfattning, vilken — knuten till jordbruket — med all sanno
likhet med detta invandrade till Norden från sydligare länder. 
Därför måste det säkerligen vara nordiska religiösa föreställ
ningar, som ligga bakom Kiviksmonumentets bilder, för så vitt 
det ej kan påvisas, att dessa äro direkt lånade från något an
nat håll. 

Se vi oss omkring på hällristningarna i allmänhet, står 
det ganska snart klart för oss, att de konstnärliga uttrycks
medel, som stått hällristningarnas skapare till förfogande, varit 
ytterst torftiga. Det är ej det minsta fråga om att naturalis
tiskt eller stiliserat återge de föremål, som möta oss i det dag
liga livet, utan är det snarare så att föremålen angivas genom 
vissa tecken. I alla framställningar av människan återges denna 
utan någon konstnärlig antydan om kläder och dock veta vi, 
att bronsåldersmänniskorna här i Norden ägde en ganska ut
vecklad dräkt, skiljaktig för man och kvinna. Männen be
tecknas å hällristningarna med phallus och kvinnan med hår, 
som baktill står ut från huvudet. Karaktäristiskt är att kvin
nans ben alltid äro synliga, ehuru vi veta att hon vanligen 
bar en ganska lång kjortel. Att mannen av "konstnären" är 
tänkt såsom iklädd dräkt torde framgå därav, att han syn-
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nerligen ofta bär ett svärd, vilket pekar ut bakom honom. 
När vi nu veta att kläder brukade användas under denna tid, 
måste ju en person, som bär ett svärd vid sidan nödvändigt 
tänkas vara klädd och ej gå naken omkring, varför den phallus 
som på hällristningarna i regel förekommer pä varje manlig bild, 
endast måste vara anbringad till beteckning av könet. 

Vända vi oss nu till Kiviksmonumentets bildframställningar, 
finna vi, att de i huvudsak stå på samma låga konstnärliga 
nivå, ehuru "konstnären" ej till könet betecknat sina figurer. 
Måhända har han av en eller annan orsak ej haft anledning 
att vilja särskilja könen. Den förmodan skulle här kunna 
ligga synnerligen nära till hands, att — då bilderna sannolikt 
avhandla religiösa ceremonier och då det är ganska allmänt, 
att kvinnorna i primitiva religionsformer ej få deltaga i kult-
handlingarna — just frånvaron av beteckningen av könet å Ki
viksmonumentets bilder vittnar därom, att kvinnor ej fingo 
deltaga i den gudstjänstceremoni, som här är i fråga. Visser
ligen uppgiver A. Norden i sitt, om ett brinnande intresse vitt
nande arbete,1 att å en av stenarna samtliga männen äro be
tecknade till könet men jag har ej kunnat finna detta å den 
avgjutning av stenen, som finnes i Statens Historiska Museum 
och det vore väl underligt, om avgjutningen ej skulle återgiva 
denna detalj, ifall den verkligen finnes å originalstenen. Denna 
fråga är emellertid ej av någon betydelse för här föreliggande 
spörsmål; men, emedan jag här kommit in på kapitlet, ville 
jag ej lämna Nordens påstående utan motsägelse, då det kan
ske eljest kunnat smyga sig in i litteraturen såsom ett erkänt 
faktum. 

Vad beträffar den religiösa ritualen under bronsåldern, 
den fråga som här intresserar oss, är för studiet av denna 
fråga bilderna å stenen fig. 3, och de fragment som 1915 åter-
funnos av en, sedan slutet av 1700-talet försvunnen sten, fig. 4, 
onekligen de viktigaste. Vi se å dessa bildframställningar ge-

1 Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik. En nyckel till hällrist
ningarnas problem av Arthur Norden. Sid. 21 under fig. 5. 
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ställer av ett högst egendomligt utseende, ej likt något annat 
å våra hällristningar; varken deras armar eller ben äro syn
liga. Det är alldeles tydligt att konstnären — om detta ord 
må tillåtas mig när det gäller en person, som åstadkommit 
ett så konstlöst verk som det ifrågavarande — har velat fram
ställa människor, som ej uppträda i sina vardagliga dräkter 
och sysslor. 

Vid vilka tillfällen bruka människor å det kulturstadium, 

Fig. 3. En av Kivikstenarna. Fig. 4. Fragment av en av Kivikstenarna. 

som här är ifråga, uppträda i annan dräkt än den vanliga? 
Jag tror att det endast gives ett svar på denna fråga och det 
är: vid utövandet av vissa religiösa handlingar, då de under
stundom påtaga sig masker och annan förklädnad, ofta för att 
åstadkomma en viss likhet med den gudom det för ögon
blicket gäller att dyrka. Otaliga exempel härpå kunde an
föras från de s. k. naturfolken, men viktigare är att kunna på
visa detta bruk inom det europeiska kulturområdet under av
lägsen tid motsvarande den här avhandlade. Mångenstädes i 
Europa fortlever än i dag eller fortlevde åtminstone ännu i 
mannaminne många folkliga plägseder,1 som otvivelaktigt här-

1 E. Hammarstedt, Ett par sydtyska processionsmasker i Nordiska 
Museet. Meddelanden från Nordiska Museet 1903, sid. 180. 
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leda sig från dylik sedvänja, vilkens ursprung torde gä tillbaka 
just till nu avhandlade tid, och man har svårt att värja sig 
för intrycket, att här i bild är återgivet något moment i en 
ritual dans. Sådana äro just i förening med en maskartad 
dräkt synnerligen allmänt förekommande på ett primitivt reli
giöst stadium. Men det är ju svårt att på något sätt leda i 
bevis, att ifrågavarande Kiviksbilder återge en ritual dans. Där
emot synes mig det här ovan förda resonnemanget hava åda
galagt, att ifrågavarande gestalter uppträda i någon slags för
klädnad, men vad denna söker att återgiva är omöjligt att 
sluta sig till. Bildframställarens konstnärliga resurser äro för 
små för att han skulle kunna lyckas ge oss något begrepp 
härom. 

Mycket av vad här ovan är sagt om Hjulstenen grundar 
sig pä uppfattningen, att en tradition under gynnsamma för
hållanden kan bevara sig årtusenden igenom. Finnes det då 
något exempel på att detta iakttagits förut? Dess bättre kan 
jag verkligen hänvisa på ett dylikt sakförhållande.1 Den för 
tidigt bortgångne tyske fomforskaren Dr W. Splieth anför, alt 
han vid utgrävandet av en bronsåldershög funnit bevis för att 
en tradition angående gravhögens innehåll bibehållit sig ända 
in i vår tid. Gravhögen är belägen 1 mil väster om staden 
Slesvig vid Deckerskrug i Schuby sn. En uppteckning av 
sägnen är år 1634 tryckt i Annales episcoporum slesvicensium, 
utgiven av Ad. Cypriasus. I översättning lyder den enligt W. 
Splieth: "Här (vid gravhögen) har svarta Margareta (död 1282) 
en gång besegrat en kung. Hon förde nämligen krig med 
honom, men då hon såg att det ej gick henne väl, skickade 
den gamla listiga frun till kungen ett bud som sade, att det 
vore orätt, att för deras skull så många tappre män blevo dö-

1 Sedan detta skrevs sommaren 1920, har doc. Birger Nerman i en 
uppsats, Folktraditioner, arkeologiskt bestyrkta, utgiven i Etnologiska stu
dier, tillägnade Nils Edward Hammarstedt 3/:i 1921, sid. 213 ff. framdragit 
ännu ett exempel inom nordiskt område — Pcccatel i Mecklenburg — ä tra
dition från bronsåldern, vilken tradition bibehållit sig till våra dagar. 



Hjulstenen vid Gravsjön. 209 

dade: bättre vore det, att hon och kungen ensamma utkäm
pade striden. Kungen, som trodde, att han lätt skulle reda 
sig mot frun, antog anbudet. När de stritt mot varandra en 
stund sade drottningen till honom, att han måste giva henne 
ett ögonblick; hon ville endast fastare binda på sig sin storm
hatt, en sådan som då för tiden användes. Kungen medgav 
henne detta, men hon sade, att hon icke tordes lita på ho
nom, om han ej stack svärdet ända till parerstången i jorden. 
Även detta gjorde kungen, men då överföll drottningen honom 
och högg av honom huvudet. Han är begraven i drottning
högen." 

När dr Splieth undersökte gravhögen, fann han där bland 
annat en grav med ett skelett utan huvud, men huvudskålen 
låg mellan skelettets fötter. Således låg här begravd en man, 
vars huvud varit avhugget. Graven härstammar från brons
åldern. 

Dr Splieth nämner, att sägnen ännu fortlever på folkets 
läppar där i trakten, men han återger ej huru folket berättar 
den, så att vi kunna ej döma, om den nuvarande muntliga 
traditionen härleder sig från den pä 1600-talet tryckta upp
teckningen eller uteslutande grundar sig på en ogrumlad munt
lig tradition. Men dr Splieth omnämner ett annat märkligt 
förhållande. Under samma röse, som täckte skelettet med hu
vudet mellan fötterna, fann han även en annan skelettgrav, 
vilket i och för sig ej är något ovanligt. Men när folket i 
trakten hörde omtalas det märkvärdiga fyndet av den hals
huggna mannen satte folkfantasien sig genast i rörelse och 
den uppfattningen gjorde sig gällande bland folket, att den 
andra skelettgraven innehöll resterna av drottning Margareta, 
som ångrat sig och därför uttalat en önskan att begravas vid 
sidan av den av henne svekfullt dödade kungen, vilket för
ordnande även blivit uppfyllt. 

Något detaljrikare är följande tradition, som också är be
tydligt yngre. 

Den norske fomforskaren dr Lorange kom till en bond-
14 — Fornvännen 1921. 
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gård i sitt hemland; på gårdsplanen låg en stor gravhög. Han 
anhöll hos bonden att få undersöka högen. Bonden medgav 
detta, ehuru han ansåg en undersökning överflödig, emedan 
han, bonden, visste vad gravhögen innehöll, nämligen en byggd 
stenkammare där kungen låg emellan två vita hästar. Över 
kammaren var lagt timmerlager på timmerlager. Vid under
sökningen konstaterade Lorange att högen var orörd och på
träffade han tre timmerlager ovanpå varandra med 4 fots mel
lanrum mellan vart och ett av dem. Ovanpå det översta låg 
en häst. Till den egentliga gravkammaren kunde han emel
lertid ej på grund av ogynnsamma förhållanden tränga fram.1 

Om vi, på grund av vad här ovan blivit sagt om Hjul
stenen, skulle söka följa förloppet vid ett offer till densamma, 
torde det bliva ungefär följande. Det utsedda offret fick låta 
sitt liv invid stenen, varefter den livlösa kroppen nedsänktes 
i något vatten på det att både själ och kropp skulle tillfalla 
guden. Alltså måste den gudom, som ansågs hava tagit sin 
boning i stenen, även äga någon förbindelse med vatten. Vi 
veta för litet om de religiösa förhållandena under bronsåldern 
för att jag skulle våga ett försök att nämna denna gud vid 
namn eller skissera hans eller hennes övriga egenskaper. 

Av vad här blivit sagt om Kiviksmonumentets bilder torde 
framgå, att bonsåldersfolket här i norden vid vissa religiösa 
ceremonier buro maskartade rituala dräkter och till äventyrs 
även företogo rituala danser. Denna uppsats har således ut
mynnat i att lämna ett par om än små bidrag till kännedo
men om bronsåldersfolkets religiösa ritus. 

1 Aarsberetning utgiven av Föreningen til norske fortidsminnesmärkers 
beväring. 1869, sid. 110. 


