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"Avrättningsplatsen vid Alvastra - en stenåldersgrav". 

Ett genmäle. 
Av 

OTTO FRÖDIN. 

föreliggande årg. av Fornvännen, sid. 81 ff., har dr 
T.J.Arne i en artikel med ovanstående rubrik sökt 
göra gällande, att den anläggning invid "Sverkers-

^V.') gården" vid Alvastra, som av mig uppfattats som 
en medeltida avrättningsplats — närmare bestämt "Sverkersgår
dens" rättarplats —, i själva verket varit något helt annat, näm
ligen en grav från stenåldern. 

Åtskilligt tyder på att dr Arne rätt ytligt tagit del av den 
uppsats han kritiserar, min i Fornvännen 1918, sid. 105 ff., med 
tillägg 1919, sid. 45, lämnade beskrivning på platsen och redo
görelse för dess undersökning. 

Redan hans framställning av den motivering, som legat till 
grund för min uppfattning om ifrågavarande fornlämnings karak
tär, är oriktig. Under de dagar, undersökningen på platsen på
gick, diskuterade jag ivrigt med min medhjälpare, osteologen 
L. Hedell, frågan, huruvida här förelåge en grav, då snarast 
från stenåldern, eller något annat och — naturligtvis med an
ledning av den vid platsen bundna traditionen — i så fall när
mare bestämt en gammal avrättningsplats. Och denna diskus
sion fördes förutsättningslöst på grundval av de iakttagelser, 
som gjordes vid undersökningen. Resultatet kunde blott bli det 
jag uttryckt med orden: "Att här ej kan vara tal om en forn
tida grav är uppenbart". Såväl anläggningens art som män-
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niskobenens oordnade läge jämväl i den av sprängskotten ej 
rubbade delen av benlagret talade bestämt däremot och i stäl
let för tolkningen avrättningsplats, och den yttre likheten med 
Dals härads gamla avrättningsplats pekade även däråt. Först 
sedan jag sålunda på denna väg kommit till anförda slutsats, 
ansåg jag mig med allt skäl kunna påstå, att densamma be
styrktes av det förhållandet, att traditionen förlade avlivandet 
av konung Sverkers mördare till just denna plats. 

Allt detta är fullt klart och tydligt uttalat i min uppsats. 
Men det oaktat vänder dr Arne på hela min framställning, och 
det heter nu: "På grund av folktraditionen1, att konung Sver
kers baneman på denna plats erhållit sitt straff, ansåg dr Frö
din , att här förelåg en medeltida avrättningsplats", varefter 
jag skulle "tillägga" de ovan citerade orden, att det ej kunde vara 
tal om en forntida grav. Dr Arne "känner sig onekligen tvek
sam gentemot denna kapitulation inför folktraditionen". Detta 
är alldeles obehövligt, ty någon "kapitulation" har aldrig före
kommit. 

Ett prov på dr Arnes sätt att citera få vi även, när det strax 
efteråt heter: "Det måste anses ytterst osannolikt, att vi här, 
som dr Frödin söker göra troligt, ha inför oss benen efter mör
darens släktingar, som samtliga skulle ha upphängts, varefter 
kropparna efter hand fallit sönder och skelettdelarna avlagrats 
på marken och sedan fått ligga där i öppen dag". Den del av 
meningen, som börjar med "varefter", är mycket riktigt tagen 
frän mig, men av dr Arnes formulering måste man få den upp
fattningen, att även den förra delen kommit från samma håll. 
Detta är lindrigast sagt oriktigt. Jag har ingenstädes talat om 
mördarens släktingar, än mindre sagt, att dessa samtliga "skulle 
ha upphängts". Däremot har jag, vilket dr Arne i hastigheten 
ej synes ha uppmärksammat, å sid. 123 i min uppsats framhål
lit, att platsen uppenbarligen "varit avsedd att användas under 
en längre tid och ej blivit iordningställd enbart för mördarens 

1 Kurs. här och i det följ. gjorda av mig. 
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avrättning, m. a. o. att det varit en anläggning av permanent 
natur. Detta skulle då även kunna förklara, varför flera ske
lett här anträffats". Jag har m. a. o. betraktat densamma "som 
'Sverkersgårdens' privata rättarplats". 

Däremot hava såväl professor Nat. Beckman som lands-
arkivarien Carl M. Kjellberg i en annan tidskrift1 framhållit det 
svårförklarliga i att även ben av barn anträffats på platsen, då 
barn — liksom även kvinnor (med undantag av trollpackor) — 
enligt nordisk rätt voro straffria, och därför framkastat som en 
möjlighet, att mördarens hela familj fallit offer för en uppretad 
människomassas hämnd. Men även för mig, som — det bör ännu 
en gång understrykas — ingenstädes ens antytt, att jag tänkte 
mig en sådan möjlighet, utan lämnat den frågan öppen, när 
under avrättningsplatsens användningstid de ifrågavarande benen 
hamnat där, måste ju förekomsten av dessa barnben vara svår 
att förena med den uppfattning om platsens karaktär, vartill jag 
kommit. Just därför ansåg jag mig böra fästa en särskild vikt vid 
professor Beckmans hänvisning till uppgiften hos Hyltén-Caval
lius, att fall av den gammalnordiska innebränningen förekommit 
i Småland ännu så sent som år 1599. Även om väl här snarast 
förelåg ett fall av lynchning och dessutom en av den kodifie
rade lagen ej godkänd straffart, för övrigt en annan än den det 
nu närmast var fråga om, kunde man dock därav draga den 
slutsatsen, dels att barn — och även kvinnor— i särskilt svår
artade fall stundom fingo mista livet, dels att förhållandet helt 
säkert varit detsamma i Östergötland några hundra år tidigare. 

Nu söker dr Arne halka förbi denna dock så intressanta 
uppgift hos Hyltén-Cavallius genom att kort och gott förklara, 
att trots densamma "hela antagandet om mördarsläktens häng
ning" — varom jag som ovan sagt ej alls talat— "överhuvud 
förefaller ytterst osannolikt". Emellertid lämnar han ingen som 
hälst motivering för detta omdöme, och under sådana förhål
landen fasthåller jag vid att uppgiften har ett visst värde, när 

1 Meddelanden frän Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 
1917, s. 10 f. o. 16. 
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det gäller att förklara barnbenens uppträdande på galgbacken. 
För min bevisföring har, som ovan torde ha framgått, den 

vid platsen så fast bundna traditionen, att konung Sverkers 
mördare här blivit avdagatagen, blott spelat en sekundär, be
styrkande roll. Jag kan i detta sammanhang ej underlåta att 
uttala min förvåning över att en arkeolog och över huvud en 
kulturhistoriker av dr Arnes valör kan vara så böjd alt negli
gera en dylik traditions värde. Det är ju en känd och erkänd 
sak, att händelser och förhållanden, särskilt sådana som varit 
ägnade att sätta folkfantasien i rörelse, kunnat så bita sig fast 
i folkmedvetandet, att hågkomsten av dem sedan gått i arv från 
generation till generation under flera tusen år1. I slutet av sin 
uppsats poängterar nu dr Arne sin ståndpunkt i denna fråga 
med det uttalandet, att "man f. n. synes vilja överskatta" folk-
traditionens trovärdighet. Och redan på första sidan reducerar 
han nästan till intet den nu ifrågavarande traditionens sannings
värde hastigt och lustigt med följande ord: "Mördaren sänktes 
ju i smältande bly, varför hans ben, om traditionen är riktig, 
knappast äro anträffbara". Således allt eller intet: kan man ej 
bevisa, att traditionens alla detaljer äro riktiga, saknar den 
därmed varje värde, ej en tanke på att — såsom jag antytt — 
nyssnämnda detalj "knappast kan motsvara det faktiska hän
delseförloppet", utan väl endast innebär, att mördaren fått under
gå tortyr, t. ex. medelst lokal bränning. Eller att, som jag på 
ett annat ställe säger, "traditionen kan—frånsett vissa särskilt 
utbroderade detaljer — i det stora hela vara riktig och grundad 
på faktiska tilldragelser". 

Jag övergår emellertid till själva kärnpunkten i dr Arnes 
artikel. Han vill lancera en helt ny förklaring på platsens be
stämmelse — det är en stenåldersgrav av en tidigare ej defini
erad typ, och därför är det först och främst nödvändigt att full
ständigt avliva min åsikt, att det är en avrättningplats. 

1 Se härom t. ex. Birger Nerman, Folktraditioner, arkeologiskt bestyrkta, 
Etnologiska studier tillägnade Nils Edvard Hammarstedt. Stockholm 1921, 
sid. 213 ff. 
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Jag skall då närmast pröva de ytterligare skäl, dr Arne an
för mot denna min uppfattning; en del har jag ju redan i det 
föregående haft tillfälle att bemöta. Därefter skall jag granska 
de skäl, han anför för sin egen tolkning. 

Dr Arne anser det "föga troligt, att man skulle ha rest en 
galge omedelbart intill det kapell eller hus, som fått namnet: 
'Sverkersgården'. Avrättningsplatserna bruka i regel ligga ett 
stycke från boningshusen, och här borde delta ha varit ännu 
mer nödvändigt, då ju över ett dussin lik samtidigt utsände sin 
stank". Denna sista målande skildring i den makabra genren 
får stå för dr Arnes egen räkning (jfr ovan sid. 184 f.). Det väsent
liga i hans anmärkning är att avrättningsplatsen legat så nära 
inpå "Sverkersgården", att dennas invånare måste ha känt sig 
illa berörda därav. Häremot kan åberopas det kända förhållan
det, att under medeltiden — liksom ännu långt senare — män
niskorna varken fysiskt eller psykiskt varit så känsliga som nu
tidens, och man kan såväl från samtida bildframställningar som 
litterära källor anföra många exempel på att just galgplatserna 
varit förlagda till själva städerna, t. ex. till torg och andra öppna 
platser, framför offentliga byggnader o. s. v1. Och vid Alvastra 
är ändå avståndet mellan galgbacken och "Sverkersgården" c:a 
200 m. 

Dr Arne fortsätter: "Det är inte häller troligt, att likdelarna 
i fred och ro fingo skeletteras och begrava sig själva. — Om-
bergs rävar och kråkor hade nog dragit försorg om, att inte 
många av benen fått stanna pä sin plats". Dylika argument äro 
knappast av den art, att de höra hemma i en allvarlig veten
skaplig diskussion. Hur kan då dr Arne med sin starka tro på 
nämnda djurs renhållningsförmåga förklara, att man vid under
sökning av kulturlager från olika tider anträffar massor av djur
ben, härrörande från befolkningens måltidsrester? För att nu 
blott taga det närmast till hands liggande exemplet kan jag an-

1 Se t. ex. Karl v. Amira, Die germanischen Todesstrafen, Abhandl. d. 
Bayer. Akademie d. Wissenschaften 31 :3 , sid. 102. 
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föra, att en mängd sådana påträffats just i "Svetkersgårdens" 
kulturlager. Dr Arnes rävar och kråkor borde ju även dragit 
bort djurbenen från de avskrädeshögar, som sedan multnat och 
givit upphov till dessa kulturlager, ty ej ens rävarna sky män
niskoboningarna. Det kan nog än i dag vår lantbefolkning och 
deras höns intyga. 

Om avrättningsplatsen heter det vidare: "De tre oregel
bundet liggande flyttblocken med förmodligen olika höjd och ett 
upptill rundat måste anses som högst olämpliga underlag för 
en trefotad galge, vare sig av trä eller sten". Jag vet ej varpå 
dr Arne grundar sin förmodan, att stenarna haft olika höjd. I 
själva verket har man efter deras söndersprängning blott kun
nat rekonstruera ett av dem, och då man ej längre kan komma 
till någon uppfattning om de båda andras utseende, har det 
synts mig tillåtligt att uttala, att det 'måhända kan antagas", 
att de utgjort själva grunden till galgen, och att denna alltså 
haft triangulär grundplan, i analogi med många andra medel
tida galgar. Den kan i så fall tänkas ha vilat på en tresidig 
timmerram, som då ingalunda behöft fullständigt jämna och 
symmetriska stenar som underlag. Men hela frågan om galgens 
utseende är av fullständigt underordnad betydelse, och mitt an
tagande om dess grundplan är som synes framkastat med all 
reservation. Stenunderlaget i och för sig bör däremot ha tjä
nat ett rent praktiskt ändamål, ty en galge av trä, nedsatt di
rekt i jorden, skulle rätt snart ha ruttnat ned, och, såsom jag 
framhållit, nu "visar den jämförelsevis omsorgsfulla anordnin
gen, att platsen varit avsedd att användas under en längre tid". 

Därmed anser jag mig också ha lämnat svar på dr Arnes 
sista invändning, som lyder så: "En folkmassa, som utkräver 
blodshämnd, gör det nog bekvämare för sig och väljer snarast 
träden i närheten. Och hur skall man förklara kantringen av 
smärre stenar och klapperstensgolvet på 0,3—0,4 m. djup under 
den omgivande markens nivå?" Jag upprepar ännu en gång, 
att vi, att döma av denna jämförelsevis omsorgsfulla anordning, 
här tydligen ha inför oss "Sverkersgårdens" permanenta rättar-
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plats. Att golvläggningen nu befann sig på anförda djup un
der den omgivande markytan får sin mycket naturliga förkla
ring därav, att platsen är belägen i en jämnt sluttande terräng, 
vilket dr Arne vid ett noggrannare studium av den plan, de 
fotografier och den beskrivning jag lämnat, bör ha kunnat se. 
Markens lutning är i själva verket ej mindre än c:a 1,25 m. på 
5 m. Under århundradenas lopp måste regnet sköljt ned och 
även plogen fört med sig en hel del jord, som sålunda höjt 
den ursprungliga marknivån. 

Det bör till slut understrykas, alt dr Arne vid sin kritik 
ej använder sig av någon verklig bevisföring, utan att det hela 
inskränker sig till subjektiva uttalanden såsom: "man känner 
sig onekligen tveksam", "det är föga troligt", "ytterst osanno
likt" etc. 

Vi skola nu undersöka, huruvida de skäl, dr Arne anför 
för sin egen gravhypotes, äro mera övertygande. 

Han "tror, att en mycket enkel och naturlig förklaring kan 
vinnas, om vi betrakta 'avrättningsplatsen' som en gravplats 
från stenåldern". Synar man nu denna förklaring litet närmare 
i sömmarna, finner man, att den ingalunda är sä enkel och na
turlig, i ty att den förutsätter tillvaron av, såsom dr Arne själv 
säger, "en särskild stenåldersgravform, massgraven under flat 
eller i det närmaste flat mark, stundom markerad med kant
stenar". Således en för svensk stenålder ny gravtyp, som dr 
Arne behändigt och utan tvekan, efter vedertaget typologiskt 
recept, ordnar in i det redan befintliga typschemat med föl
jande ord: "Den kan betraktas som en korsningsform av me-
galitgrav och enmansgrav och tillhör uppenbarligen yngre gång
griftstid och hällkisttid". 

De belägg, han anför för den nya gravformen, äro emel
lertid minst sagt klena och inskränka sig till tre stycken, var
till då "Alvastragraven" skulle komma såsom ett fjärde. 

Två av de tre gravarna anträffades redan för c:a 60 år se
dan, således för mycket länge sedan, och den tredje för 12 år 
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sedan, och ingen av dem blev därvid föremål för fackmässig 
undersökning, i det de rent tillfälligtvis kommo i dagen vid 
jordarbete. 

Fynduppgifterna för den år 1859 vid Hvellinge prästgård i 
Skåne påträffade graven har dr Arne refererat så långt man 
känner dem. Själv har jag redan för flera år sedan1 haft an
ledning att diskutera deras vetenskapliga värde och då visser
ligen som min åsikt uttalat, att "här föreligger uppenbarligen 
en gravplats under flat mark", men samtidigt framhållit, att den 
gamla relationens detaljer ej utan tvekan kunna godtagas. Detta 
är alltjämt min åsikt och jag säger nu som då: 

"Vår uppfattning om gravplatsens anordning måste nu gi
vetvis bli mycket ofullständig, och de uppgifter, som föreligga, 
få uppenbarligen användas med en viss försiktighet. Så t. ex. 
är regelbundenheten i gravens hela plan och skelettens inbör
des läge säkerligen i viss mån överdriven. Vidare måste man 
ställa sig tveksam inför frågan, huruvida här förelegat ett fler
tal skelett inom en gemensam, gravens gräns markerande sten-
krets, med andra ord en massgrav, eller om ursprungligen fun
nits — tätt intill varandra — ett antal skilda enmansgravar, mer 
eller mindre täckta av kullerstenar, som i så fall måste ha legat 
mycket grunt och därför i senare tid lätt kunnat borttagas, t. ex. 
av plogen; om därvid en del mera periferiskt och kanhända 
djupare liggande stenar förblivit orubbade, ha dessa av oövade 
och okritiska ögon sedermera kunnat tolkas som en avsiktligt 
lagd stenkrets. Emellertid äro de lämnade uppgifterna så be
stämda, att man måhända ej har rättighet att draga dem i tvi
velsmål, och mycket väl kan man ju tänka sig, att här före
ligger en gemensam grav för ett antal personer (kanske en fa
milj), som av någon anledning dött vid ett och samma tillfälle". 

För att gå dr Arne till mötes vill jag t. o. m. erkänna möj
ligheten av successiva begravningar inom denna möjligen ur
sprungliga stenkrets. Men jag vidhåller, att t. ex. denna av ho-

1 Fornvännen 1916, sid. 188 ff. 
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nom särskilt påpekade stenkrets är diskutabel, och att Hvellinge-
graven i sin helhet ej utan en viss reservation kan anföras som 
exempel på hans nya gravtyp. 

Detta gäller i än högre grad exemplet nr 2, den år 1864 
anträffade graven vid Svanhals Svanegård i Östergötland, därest 
man utgår från de förut publicerade uppgifterna om densamma, 
vilka också dr Arne nu upprepar efter Montelius. Ty av de an
förda måtten att döma skulle ju anläggningen haft den bety
dande utsträckningen av c:a 50 kvm., och detta borde knappast 
tala för en enda grav, även om det skulle gälla en massgrav. 

Emellertid vill jag i sakens intresse lämna några förut ej 
kända uppgifter, som kanske kunna vara av värde för frågans 
bedömande, uppgifter som jag redan år 1915 erhöll vid ett be
sök pä platsen. Svanegården ägdes då fortfarande av samma 
person som vid tiden för fyndet, och denne kunde noga utpeka 
platsen för detsamma. En svag förhöjning (dock ingen kulle) 
var ännu synlig i åkern, där man vid tillfället i fråga plöjt "dju
pare än vanligt, c:a 8 tum". De därvid anträffade kalkstens
hällarna, som varit ohuggna och legat kant i kant, men ej "i 
tre rader", hade bildat liksom ett golv av c:a 10 kvm.s utsträck
ning, och pä detta hade iakttagits c:a 4 skelett, liggande med 
huvudena åt väster. Vid detta tillfälle hade de i litteraturen om 
fyndet omnämnda sten- och flintvapnen blivit funna. På platsen 
hade man emellertid några år efteråt tillvaratagit ytterligare 
några föremål av flinta, nämligen en dolk, en spets och en yxa, 
vilka ännu förvarades på gården. 

Dessa uppgifter, som ju reducera fyndplatsens omfång ganska 
väsentligt, och som dessutom äro mera preciserade i fråga om 
skelettens antal, giva visserligen ett större berättigande åt dr 
Arnes antagande, att här förelegat en enda grav med flera ske
lett, således en "massgrav", men å andra sidan kan man givetvis 
ej helt se bort från de äldre uppgifterna, som ju äro mera sam
tidiga med själva fyndet. Jag vidhåller således, att även detta 
andra belägg för den nya gravtypen är behäftat med vissa svag
heter. 
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Det är för övrigt rätt så anmärkningsvärt, att dr Arne själv 
en gång uttalat sig med större försiktighet såväl om Hvellinge-
graven som om Svanhalsgraven1; om den senare hette det då: 
"Man kan ju ej veta, om gravarna här ursprungligen täcktes 
av en eller flera högar". 

Man kan fråga vad som givit dr Arne anledning till att nu, 
efter 14 år, utan någon tvekan proklamera den nya gravtypen. 
Det måste då vara hans exempel nr 3, graven vid Sixarve på 
Gotland. Denna anträffades år 1911, och allt vad man vet om 
den är de av Fiirst2, Lithberg3 och nu senast Arne publicerade 
meddelandena. När man nu av Lithberg hör, att dr Arne skall 
ha företagit en undersökning av graven, och sätter denna upp
gift i samband med vad dr Arne själv säger, nämligen att han 
här haft tillfälle att "studera" en massgrav, väntar man sig givet
vis en uttömmande och på autopsi grundad beskrivning på den
samma. Emellertid inskränker sig det hela till ett referat av vad 
hittaren kunde meddela om sina iakttagelser, ty samtliga ske
letten voro vid dr Arnes ankomst till platsen redan "sönder-
plöjda", och denne hade endast tillfälle att något så när fast
ställa fyndplatsens utsträckning och markens beskaffenhet under 
benlagret. Någon undersökning av anläggningens viktigaste parti 
har följaktligen ej ägt rum. 

Även om man gärna vill tillmäta Sixarvegraven ett större 
dokumentariskt värde för bedömande av nu ifrågavarande frå
gor än Hvellinge- och Svanhalsgravarna, måste man dock, en
ligt min mening, fasthålla vid att vår kunskap om densamma 
är ganska fragmentarisk, och detta just på de väsentligaste punk
terna. Under sådana förhållanden kan man blott beklaga, att 
dr Arne ej fick tillfälle att undersöka de rosen, han fann i när
heten av fyndplatsen och nu själv sätter i ett möjligt samband 
med sin massgrav. Ett "studium" av dessa rosen hade måhända 
varit mera lönande. 

1 Fornvännen 1909, sid. 101. 
2 Carl M. Fiirst, Zur Kraniologie der schwedischen Steinzeit, K- Sv. 

Vetenskapsakademiens Handlingar 49:1, sid. 27. 
3 Nils Lithberg, Gotlands stenålder. Stockholm 1914, sid. 90. 
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Innan "massgraven" kan erkännas som en särskild grav
form, kräves det förvisso några fackmässigt utförda undersök
ningar av sådana eller åtminstone ett större antal fynd av samma 
karaktär som de av dr Arne anförda exemplen, så att hans hy
potes därmed kan erhålla en större grad av sannolikhet än vad 
nu är fallet. 

Ur denna synpunkt sett vore det följaktligen av stort värde, 
om även anläggningen vid Alvastra kunde tolkas som en dy
lik grav. Att dr Arne så gör hava vi redan hört. Och i några 
sammanfattande rader framhåller han ytterligare, att "anlägg
ningens storlek, form, stensättning och ringa djup, skelettens 
antal, somliga individers ungdom och kanhända även kön, be
nens neolitiska egendomligheter och gravgodset samfällt visa 
hän på en stenåldersgrav — massgraven under flat mark". 

Allt detta låter ju fullständigt övertygande. Men jag skall 
i detalj granska dr Arnes påståenden. 

I fråga om "form" och "djup" överensstämmer anläggningen 
ungefär med hans tre andra gravar, detta erkännes, men dessa 
båda moment äro av så allmän karaktär, att de lika väl kunna 
tala icke blott för min egen förklaring, utan även för en even
tuell hypotes om en grav från järnåldern. Detsamma gäller talet 
om "somliga individers ungdom och kanhända även kön"; en
bart för en massgrav kan dylikt ingalunda vara karaktäristiskt 
(jfr ovan sid. 185 f.). 

Och hur förhåller det sig med "stensättningen"? Avser dr 
Arne med detta uttryck klapperstensgolvet under benlagret, bör 
observeras att något liknande blott fanns vid en av hans tre 
andra gravar, nämligen Svanhalsgraven (där ett golv av kalk
stenshällar). Tänker han åter på stensättningen omkring ben-
lagret, är förhållandet enahanda; blott Hvellingegraven upp
gives ha haft en sådan. Emellertid har dr Arne förbisett de 
tre över marken sig höjande stenblocken; någon motsvarighet 
till dem kan. ej anföras vid de andra lokalerna, medan de vid 
Alvastra markerade anläggningen och gåvo den dess yttre karak
tär. Och att stensättningen här, såväl omkring som under ben-
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lagret, väl kan förenas med förklaringen galgbacke.har jag ovan 
(sid. 188 f.) framhållit. 

"Anläggningens storlek" och "skelettens antal" skulle vi
dare, enligt dr Arnes mening, tala för gravhypolesen. Man kan 
fråga varför. Gör man en jämförelse med Svanhals- och Six-
arvegravarna (för Hvellingegraven föreligga inga måttuppgifter), 
skall man finna, att det i förstnämnda avseende ej föreligger 
någon som hälst likhet. Rättarplatsen vid Alvastra utvisar en 
inre vidd av blott c:a 5 kvm., medan Sixarvegravens utsträckning 
varit 28—29 kvm. och Svanhalsgravens c:a 10 kvm. eller enligt 
den äldre uppgiften ända till c:a 50 kvm. Sätter man nu dessa 
siffror i relation till skelettens antal på respektive platser, kom
mer man till det resultatet, att vid Sixarve varje skelett till sin 
disposition haft i genomsnitt c:a 2 kvm. eller — om man lägger 
Fursts uppgift om skelettens antal (9—13 st.) till grund för be
räkningen — c:a 2,5 kvm., och att motsvarande siffra vid Svan-
hals likaledes varit c:a 2,5 kvm.1, vilket ju blir ett ganska nor
malt medelvärde. Vid Alvastra åter, där individantalet uppgår 
till c:a 15, kommer blott c:a ij.\ kvm. på varje skelett. Endast 
denna omständighet borde vara tillräcklig för att omöjliggöra 
varje tanke på att här skulle föreligga en grav av dr Arnes typ. 
Skulle nu dr Arne, för att upprätthålla sin gravhypotes, vilja 
förklara saken så, att äldre skelett makats undan vid senare 
begravningar, bleve ju olikheten med de tre andra gravarna 
påtaglig, och en dylik förklaring skulle för övrigt motsäga hans 
på ett annat ställe uttalade förmodan, att skeletten "intagit en 
viss bestämd ordning", men "blivit förstörda vid sprängningen" 
(se härom mera nedan sid. 196). 

Jag övergår nu till "gravgodset". Detta inskränkte sig ju 
till några bitar bernsten, så små och vittrade att det ej varit 
möjligt att bestämma deras ursprungliga form, men låt oss an
taga, att de — såsom dr Arne tar för givet — härröra frän någon 

1 Enligt den äldre arealuppgiften däremot c;a 12,5kvm. 
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eller några bernstenspärlor1. Varför nu dessa skulle tala för 
hans gravhypotes, vet jag ej riktigt. I ingen av hans tre andra 
massgravar ha några bernstenspärlor anträffats, och över huvud 
äro sådana ytterst sällan funna i svenska enmansgravar. Däre
mot äro som bekant dylika smycken ett i våra gånggrifter ofta 
förekommande gravgods. Dr Arnes uttryck, att de äro "ett ka
raktäristiskt gravgods under gånggriftstote«", är sålunda blott 
med en viss modifikation riktigt. Emellertid får detta icke fat
tas så, som om bernstenen endast under stenåldern brukades 
som smyckematerial; även under järnåldern och ej minst under 
vikingatiden användes bernstenspärlor, och detsamma var jäm
väl fallet under medeltiden, såsom dr Arne själv erkänner. Jag 
kan därför ej förstå, varför ett par dylika pärlors "förekomst på 
en medeltida avrättningsplats får betraktas som högst oväntad". 
Varför skulle de ej kunna höra samman exempelvis med barn-
benen?2 

"Gravgodset" talar sålunda ingalunda för, utan snarare emot 
massgravshypotesen. Och se vi på gravgodset i dr Arnes tre 
andra gravar, finna vi, att sådana föremål av flinta eller annan 
sten, som anträffats i dem, fullständigt lysa med sin frånvaro 
på galgbacken vid Alvastra. Även detta synes mig tala mot 
hans hypotes och över huvud mot tolkningen stenåldersgrav av 
vilken typ det än vara må. Man tycker, att åtminstone någon 
enda flintskärva skulle ha fått följa med de döda, om här före-
låge en neolitisk grav, och i all synnerhet om, såsom dr Arne 
förmodar, vi här skulle ha framför oss en grav för Alvastra-
pålbyggnadens invånare, ty i denna träskby har, såsom fynden 
där nogsamt visa, flintan ingalunda varit ett sällsynt material. 

1 Man kan ju även tänka pä knappar eller något enklare smycke ined 
infattad bernsten. Eller varför icke pä radbandspärlort 

2 'Även i pälbyggnaden vid Alvastra har hittats en bernstenspärla", 
framhäller dr Arne. Ja, t. o. m. ett par, men gent emot detta kan jag nämna, 
att även vid de pågående undersökningarna av Alvastra kloster, således ännu 
närmare galgbacken, flera sädana anträffats, antagligen härrörande frän rad
band. Men just ett sådant kunde nog ocksä en stackars delikvent behöva 
före sin hädanfärd. 
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Dr Arne säger mycket riktigt, att de nyssnämnda bern-
stensfragmenten anträffades "i det orubbade lagret i Alvastra-
graven". Jag vill då erinra om att just i detta av sprängskotten 
orörda lager även lågo en hel del av skelettresterna, och — så
som jag i min beskrivning framhållit — de "lågo utan någon 
som hälst ordning, fullständigt huller om buller och till stor 
del mycket söndriga"; just detta talade enligt mitt förmenande, 
utom åtskilligt annat, för tolkningen avrättsplats. Emellertid pas
sar detta ej rätt väl för dr Arnes massgravshypotes, och därför 
heter det nu på ett annat ställe i hans uppsats: "Alvastraske-
letten hade tyvärr blivit förstörda vid sprängningen. Troligen 
ha de dock även intagit en viss bestämd ordning, eftersom de 
flesta kranierna hittades uppe i ett hörn av graven". 

Detta dr Arnes sätt att handskas med citat och uppgifter 
får ett ännu mer anmärkningsvärt uttryck, när han kommer in 
på galgbackens ben. Han anser, att jämväl dessas "neolitiska 
egendomligheter" stöda hans massgravshypotes, och på ett annat 
ställe formulerar han detta sålunda: "Professor Fiirst har hos 
6 av de undersökta benen från Alvastragraven påpekat dels hög
gradig platymeri, dels sabelform, allt kännemärken för neoli
tiska ben", — samt tillägger — "väl ägnade att draga teorien 
om medeltida ben i tvivelsmål". Dessa uppgifter har dr Arne 
hämtat från det ställe hos mig1, där professor Fiirsts utlåtande 
angående benens antropologiska egendomligheter finnes citerat. 
Men varför refererar ej dr Arne nämnda, blott 10 rader långa 
citat objektivt och i dess helhet? Det framgår dock tydligt, att 
professor Furst hos de nämnda sex benen funnit antingen pla
tymeri eller sabelform; dock detta är mera en bagatell, av vida 
större vikt är att professor Fiirst ingalunda säger, att dessa egen
domligheter äro "kännemärken för neolitiska ben', utan han 
uttrycker sig ordagrant på följande sätt: "Om än platymeri (och 
även "sabelform") mest utmärker neolitiska ben —". Och var
för stannar dr Arne här? Fortsättningen på meningen lyder dock: 

1 Fornvännen 1918, sid. 112, anm. 5. 
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"förekommer likväl sådant även hos nutidsmänniskor, ehuru 
mindre vanligt. Emellertid har jag ( = Fiirst) tyckt mig finna, 
att platymerien är synnerligen vanlig på lårbenen från det till 
äldre järnåldern hörande gravfältet vid Alvastra järnvägsstation". 
Och själv har jag vågat göra följande tillägg härtill: "Skulle 
allt detta möjligen kunna tyda på att platymerien är ett för den 
forna (och nutida?) Alvastrabefolkningen karaktäristiskt drag?" 

Den, som ej är initierad i saken, utan tar dr Arnes refe
rat för gott, drar naturligtvis den slutsatsen, att såväl platyme
rien som sabelformen äro uteslutande karaktäristiska för neoli
tiska ben, och att följaktligen galgbackens datering till medel
tid är minst sagt tvivelaktig, med därmed följande konsekven
ser för uppfattningen om anläggningens verkliga art. Nu finner 
man i stället, att dessa antropologiska egendomligheter inga
lunda enbart äro "kännemärken för neolitiska ben". Det är ju 
av särskilt intresse, att åtminstone platymerien varit vanlig i 
Alvastratrakten under den äldre järnåldern, således c:a 1000 år 
före den medeltida galgbackens tid, under det att den dubbla 
tidrymden ligger mellan nämnda period och stenålderns slut. 
Då man därtill hör, att såväl platymeri som sabelform även 
kunna förekomma i vår tid, finnes naturligtvis ingen som hälst 
anledning att med dr Arne "draga teorien om medeltida ben i 
tvivelsmål". 

Jag har egentligen ej mycket att tillägga. Att dr Arne i 
sin uppsats tolkat galgbacken som en stenåldersgrav, ha vi hört, 
men när han i det fantasifulla slutstycket dessutom söker göra 
gällande, att det varit en "av och för träskfolket" i Dagsmosse 
anlagd grav, som jag funnit där "uppe pä den soliga höjden", 
kan jag helt kort påpeka, att de goda träskmänniskorna inga
lunda behöft föra sina döda den mer än 1,5 km. långa vägen 
till nu ifrågavarande ställe för att finna en lämplig gravplats. 
Gott om sådana fanns det på höjderna i pålbyggnadens ome
delbara närhet, ännn mer "soliga" och, om dr Arne så önskar, 
även med utsikt över Vätterns blå vatten. 

* 
14.— Fornvännen 1923. 
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Mitt genmäle har blivit rätt långt, men ej blott den nega
tiva, utan i minst lika hög grad även den positiva delen av dr 
Arnes inlägg har fordrat ett möjligast uttömmande svar. 

År 1909 hade dr Arne tillfälle att lämna det första väsent
liga bidraget till vår litteratur om de svenska enmansgravarna 
frän stenåldern och uttalade då första gången i tryck, att här 
uppenbarligen förelåg en för vårt land ny gravform1. Han gjorde 
sig därvid till tolk för åsikter, som redan under flera år varit 
allmänt omfattade inom fackkretsarna här hemma, och hade 
alltså då en samlad opinion bakom sig. Följaktligen väckte 
hans teori ej något särskilt uppseende, men gick å andra sidan 
också fri från kritik, och den anförda skriften har alltjämt sitt 
stora värde som materialsamling. 

Nu vill dr Arne lancera ännu en gravtyp, "massgraven under 
flat eller i det närmaste flat mark". Men nu är situationen en 
annan än för 14 år sedan, nu kommer han med en för publi
ken verkligen ny hypotes, som dessutom ovedersägligen måste 
anses grundad på ett torftigt och fragmentariskt material. Kri
tiken kommer nog ej att utebli, och jag har för min del velat 
lämna ett bidrag till densamma. Därmed har jag ej velat säga, 
att "massgraven" som gravtyp över huvud ej existerat under 
stenåldern, utan endast att materialet för frågans bedömande 
behöver i avsevärd grad kompletteras, innan man kan väga 
draga de slutsatser, som dr Arne utan tvekan ansett sig kunna. 

Det är för övrigt påfallande, att dr Arne ingenstädes klart 
och tydligt anger vad som skall anses karaktärisera "massgra
ven", utan läsaren får på egen hand gissa sig därtill. Natur
ligtvis skall det vara det förhållandet, att här ett flertal döda 
blivit begravna i motsats till enmansgravens ensamma lik. Men 
man kan då tänka sig två alternativ: en grav antingen för ett 
antal samtidigt jordade eller för successiva begravningar. Emel
lertid kan en grav av den förstnämnda kategorien givetvis ej 

1 T. J. Arne, Ensamgravar frän stenåldern i Sverige, Fornvännen 1909, 
sid. 99 ff. 
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uppfattas annat än som en rent tillfällig variant, ett extremt 
fall av den normala enmansgraven och lämpar sig följaktligen 
ej som grund för uppställandet av en ny gravtyp. Och detta 
synes också vara dr Arnes mening att döma av den tystnad, 
varmed han förbigår de enda svenska enmansgravar med flera 
skelett, som — om också vid anträffandet starkt skadade — kunnat 
av fackmän studeras och undersökas, jag menar de båda av 
Rydbeek beskrivna Hvellingegravarna1, där just samtidiga be
gravningar uppenbarligen förelegat. 

Återstår sålunda det andra alternativet: "massgraven" är 
ett antal enmansgravar, härrörande från successiva begravningar 
och bildande en sluten grupp, en enhet. Dr Arnes uttalande 
om den äldre Hvellingegraven i Fornvännen 1909, sid. 101, sy
nes tala för en sådan definition. Men vad bleve detta princi
piellt sett annat än en motsvarighet till de jylländska grav
högarna från stenåldern med flera enmansgravar liggande över 
varandra?2 Beträffande dessa har man på dansk sida ej ansett 
skäligt att urskilja en "särskild stenåldersgravform", en från den 
enstaka enmansgraven skild gravtyp, än mindre att betrakta den 
"som en korsningsform av megalitgrav och enmansgrav". Man 
kan med skäl fråga, om större anledning föreligger för oss. 

Men kanske det för dr Arne väsentliga är antalet skelett 
i graven. Är det måhända massan av skelett, som gör "mass
graven"? En indelningsgrund efter sådana linjer bleve dock allt
för subjektiv och skulle leda till rena godtyckligheter. 

Emellertid återkommer jag till Alvastra. Vilken definition 
dr Arne än vill giva, är jag övertygad om att den anläggnin
gen ej kan anföras i detta sammanhang. Någon som hälst möj-

1 Otto Rydbeek, Markgravar frän stenåldern i Skåne, Fornvännen 
1910, sid. 1 ff. — En i Hammarlövs socken i Skåne är 1921 anträffad enmans
grav skall, enligt dr F. Hansens rapport till riksantikvarien, ha innehållit tvä 
skelett. Emellertid var den redan vid Hansens ankomst till platsen så spo
lierad, och över huvud äro uppgifterna om densamma sä svävande, att den 
här kan lämnas ur räkningen. 

2 Stundom även liggande bredvid varandra; se Aarbeger 1898, sid. 163. 
Jfr även Fornvännen 1917, sid. 85 ff. 
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lighet för honom att här få ett belägg för den nya gravformen 
förefinnes enligt min mening icke. Jag tror mig tvärtom ha på
visat, att de skäl han andragit härför — när de ej äro av den 
art, att de med lika rätt kunna anföras för min egen förklaring — 
rent av tala emot hans tolkning, men däremot mycket väl låta 
förena sig med min. 

Å andra sidan hava dr Arnes invändningar mot min egen 
uppfattning om anläggningens art, såsom varande endast hans 
subjektiva påståenden och förmodanden, så mycket mindre givit 
mig anledning att frångå densamma, som jag nu mer än någon
sin är övertygad om alt vi här ha framför oss lämningarna av 
'Sverkersgårdens' rättarplats1. 

Och sålunda har hans kritik haft det goda med sig, att 
den givit mig tillfälle att ytterligare utveckla och precisera min 
ståndpunkt till denna fråga. 

1 Huruvida den under någon tid även varit traktens rättarplats är en 
fråga, som i detta sammanhang saknar betydelse. 


