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Räknebesvärjelsen som galgbacksmagi. 

Ett bidrag till frägan om galgbacksbegravningar i forntida 
gravminnesmärken. 

Av 

ARTHUR NORDEN. 

en modern reseskildring från Italien läser man föl
jande notis: 

"På Sicilien kan man iakttaga, att barn ibland 
på bröstet bära små påsar, fyllda med sand. Tanke

gången är den, att om en häxa eller annan ond vilja önskar 
skada barnet, den först måste räkna sandkornen i påsen, innan 
den kan komma barnet till livs; under denna räkning går den 
för dess verksamhet utmätta tiden förbi, och barnet är frälst." 
(IVAR HJERTÉN: Vålnader på Palatinen, 1926, sid. 200—201.) 

Det är en känd sak att gengångare — den form av skade
görare, mot vilken barnen i främsta rummet torde böra skyddas 
— icke kunna räkna längre än till tre. Att räknebesvärjelsen, 
sådan som vi här mött den, knuten till de små sandkornen i en 
på bröstet buren påse, i övervägande grad torde rikta sig just 
mot gengångarna, kan därför tagas för sannolikt. Talrika paral
leller till den på Sicilien observerade folkseden — som f. ö. nog 
har större geografisk giltighet — kunna då anföras, främst från 
det stora komplex av föreställningar, som anknyter till bruket 
av frön i samband med gravläggningen. Hur räknebesvärjelsen 
framvuxit ur de magiska syften och bruk, som ursprungligen 
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förbundits med dessa frön inom dödskulten, har N. E. HAMMAR

STEDT klargjort i sin uppsats "Om fröns användning inom 
folksed och dödskult", tryckt i festskriften till Oscar Montelius 
år 1903, sid 25—36. 

HAMMARSTEDT framhåller där, hurusom över stora områden 
av jorden den seden är vanlig att utrusta den döde med frön av 
olika slag i graven, för att därmed tillföra honom den speciella 
art av livskraft, som var honom särskilt begärlig. På vissa håll 
är det bönor, på andra ärter, på åter andra ris — samma ris
gryn, som vi numera beströ våra brudpar med! 

I denna uppfattning av fröns speciella egenskap av de dödas 
mat har "hos oss likasom hos många andra folk redan mycket 
tidigt en glidning inträffat. Från att ursprungligen vara en fri
villig gärd till den döde har offret blivit ett av de efterlevandes 
fruktan framkallat skyddsmedel. Denna åskådning framträder för 
övrigt redan vid det egentliga begravningsoffret. När man i 
Skåne nedlade gryn i likkistan, fäste man därvid den tron, att 
den döde ej förmådde stiga ur graven, förrän han räknat dem, 
vilket var ogörligt, emedan 'de döda ej kunna räkna längre än 
till tre'. Hos kassuberna i Västpreussen härskar en liknande före
ställning. Man utstiör där vallmohön i graven, emedan den döde 
för att komma lös ur griften först måste räkna dessa, något som 
med sä små frön som vallmons äfven för en död har sina svå
righeter, och han hindras således härmed från alt såsom vam
pyr (vieszcy) hemsöka de efterlevande för att i sömnen utsuga 
deras hjärtblod och sålunda taga dem med sig. Lillryssarna ut
strö i samma syfte vallmofrön på vägen till kyrkogården. 

Även i Indien utströr man sädeskorn för att hindra den 
döde att vända åter till sin gamla bostad, och i den skandina
viska Norden synes detta bruk att efter begravningens förrättande 
strö ut frön på graven eller ä den väg, där begravningståget 
färdats fram, hava varit allmänt. Då liket bars ur huset, strödde 
man i Jylland linfrö efter tåget. Ville den döde vända åter, skulle 
han, menade man, nödgas räkna varje sådant litet frö, innan 
han sluppe fram. I Bohuslän ströddes dylikt frö ('hör frö') dels 
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på vägen, där begravningsprocessionen dragit fram, men dels 
också å själva graven. Sistnämnda förfarande förekom ock i 
Skåne. I Småland strödde man, när liket utburits, 'stillfrö', (frö 
av Turritis glabra) utanför dörren, men även linfrö har i samma 
landskap därtill använts. I Dalarne har man för att den döde ej 
skulle gå igen utkastat ärter på vägen fram till kyrkogården. 

För att de utkastade fröen skulle hindra andarna på deras 
färd till sina gamla hem måste de på dem utöva någon alldeles 
särskild dragningskraft, en oemotståndlig frestelse. Nu framgår av 
flerfaldiga drag inom vår nordiska folksägen och folksed, att det, 
som andarna hungra och törsta efter, är livskraft, livsämne. Det är 
denna åtrå, som under årets mörkaste tid driver deras skaror till män
niskors boningar. Det är detta livsämne, denna must de såsom 
vampyrer, älvor, maror eller häxor osynligt men dock genom 
sina följder märkligt suga från människor och djur, från växtlig
het och näringsämnen, ja, från själva marken. Då den ur graven 
stigne gengångaren ej kan motstå frestelsen att söka upp alla 
de utströdda fröna och därigenom förslösar sin fritid, sker delta, 
emedan frön just innehålla vad han av hela sitt väsen åtrår, 
nämligen livsämne i möjligast sammanträngd form — 'in nuce'. 

När och var uppstod då denna kultform, och när vann den 
insteg i Europa och Skandinavien? På någon av dessa frågor 
dristar jag ej avgiva något direkt svar. Det tillhör arkeologerna 
att genom noggranna och dessutom under särskilt gynnsamma 
förhållanden utförda gravundersökningar närmare besvara dessa 
spörsmål." 

Det vore kanske förhävelsefullt att låta denna den frejdade 
etnologens appell till arkeologerna ha framkallat denna uppsats. 
Det bidrag, den kan lämna till dateringsproblemets lösning, är 
under alla omständigheter svävande och blygsamt, och det enda 
fynd, på vilken uppsatsen bygger, har en — åtminstone t. v. — 
mycket isolerad ställning inom det arkeologiska materialet. Dess
utom avser min studie blott den långt avancerade utvecklings
form av frö-utströendet i dödskulten, då livskraftmagien helt och 
hållet tillbakaträngts av den prohibitiva, kvaihållande räknebe-
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svärjeisen och fröet blivit ersatt av motståndskraftigare material, 
nämligen små stenar, alldeles som i de sicilianska barnens pås-
amuletter, där fröna ersatts av sandkorn. 

Inom den isländska arkeologien finnes någonting som kallas 
"gengångarstenar", draugasteinar. Härom berätta D. BRUUN och 
FINNUR JONSON i sin grävningsberättelse "Om hove og hovud-
gravninger paa Island" (Aarböger 1909, sid. 289): 

"Spredt rundt forskellige steder i hallen" (det är fråga om 
ett forntida offerhus, det stora 'hovet' vid Hofstaöir, nära Myvatn 
i bingeyarpings tingslag) "fandtes en del smä hvide sten, der 
åbenbart er bleven afrundede på overfladen ved at have ligget 
enten i en elv eller en so, hvor de er bleven afglattede ved 
bolgeslag og vandets bevajgelse. Slige småsten, hvis storrelse 
gennemgående er något mindre end et dueaeg, traeffes ofte i 
gamle, middelalderlige bopladser. Befolkningen kälder dem drauga
steinar (gengangersten) og knylter overtroiske forestillinger til 
dem. Mulig er de bleven benyttede som spillebrikker." 

Det var just en samling dylika, i vattenrullning avslipade 
stenar av en mindre färskpotatis storlek, som undertecknad för 
några år sedan anträffade vid utgrävningen av ett gravröse vid 
Tåkernstranden i Östergötland, under omständigheter som synas 
mig ge vid handen, att stenarna nedlagts i gravröset för att 
binda gengångarna kvar i graven med hjälp av räknebesvärjelse 
av ovan antydd art. 

Fyndet utgjordes av en grytliknande anordning, inbyggd ett 
stycke ned i högfyllningen på så sätt, att ett antal små, flata 
gråstenar ställts i krets som skoning kring en grop, vari sedan 
nedlagts omkr. 550 kalkstensbollar, hopsamlade på Välternstran-
den och forslade den c:a 4 km. långa vägen till gravröset. Ste
narna voro som nämnt av små färskpotatisars storlek; blott 225 
voro hela, medan 225 utgjordes av genom tryck eller {rostspräng
ning kluvna stenar. Den av dessa stenar fyllda "grytans" utseende 
framgår av planskissen fig. 197 och fotografiet! fig. 198. 
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Innan jag kan närmare dryfta denna egendomliga stenanord-
nings innebörd och datering måste jag emellertid en smula vid
lyftigt redogöra för rosets byggnad och den heterogena skikt
ningen av dess olika skelettrester. Det visade sig nämligen, att 
roset egentligen byggts närmast före eller under bronsålderns 

o 
t _ 

/ m 

Fig. 197. Plan och profil av "gryta" med kalkstensbollar, i röse vid Lundtorp, 
Väversunda socken, Östergötland. Uppmätning av A. NORDEN, 1925. 

2:a period och då mottagit flera lik med deras gravgåvor men 
att man sedan under såväl järnåldern som under helt modern 
tid fortsatt med begravningar i rosets ytligare partier. En upp
gift av primär natur är då givetvis den att försöka få fastställt, 
till vilkendera av de olika gravsättningarna, som 'spökstens'-
grytan hänför sig. 

Graven är belägen 37 m. Ö om landsvägen mellan Vad
stena och Alvastra-Hästholmen, 30 m. S om avtagsvägen ned 
till Lundtorps gård i Väversunda socken i Östergötland. Ett 
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annat snarlikt röse är beläget ett stycke ut i åkermarken på 
norra sidan av den nämnda allmänna landsvägen. 

Graven utgöres av ett betydande jordblandat röse, dock 
huvudsakligast bestående av sten, dels smärre "bullerstenar", 
dels och till ej ringa mängd även blockstenar. Diametern är 

Fig. 198. "Grytan* med kalkstensbollarna. Foto A. NORDEN, 1925. 

25x23,5 m., höjden går upp till 1,4—1,5 m. Ytlagret på rosets 
mittparti utgjordes av en tämligen djup massa av små kalkflisor, 
småsten och jord, uppluckrad av träd- och buskrötter. 

Roset var förut inhöljt i snårvegetation, och det växte träd 
och buskar på detsamma. Här och där längs kanterna och på 
ytan voro blockstenar och smärre klapperstenar från åkrarna 
upplagda på roset. För en del år sedan hade man från Renstad 
hämtat sten från ytan av roset och vintertid forslat denna över 
Tåkern till gården. Ytan av högen bär på sydöstra sidan en större 
svacka som märke efter denna stenhämtning. 
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Roset kallades Kyrkröret, ty enligt sägnen skulle man först 
ha byggt Väversunda kyrka där, ehuru man sedan måste avstå 
därifrån, då trollen revo ned kyrkan. 

Flera gamla i bygden, med vilka jag talade, hade klart för 
sig, att där varit "en begravningsplats" och att det alltid "varit 
något mystiskt med denna kulle". 

Grävningen utfördes under dagarna 23—26 juni 1925 på 
riksantikvariens uppdrag, sedan dennes ombud i Vadsfena, lands-
arkivarien C. M. Kjellberg anmält, alt gravröset delvis bortförts 
genom makadamslagning. Denna makadamisering, som utfördes 
av några arbetslösa bygdebor, hade företagits redan i april—maj, 
då ägaren till roset emot en avtalad summa avstod den i och 
ovanpå roset upplagda stenen till vederbörande. Dessa hade för 
en betydande hyra ditfraklat häradets stenkross och redan av
verkat mer än Vs av roset, då de i bottenlagret nära rosets mitt
punkt anträffade metallfynd jämte svartnade ben. Arbetet avbröts 
då och fyndet anmäldes till riksantikvariens ombud i Vadstena. 

Arbetarnas grävning. Under upprivandet av roset för sten-
slagningen hade arbetarna snart träffat på ben av allehanda slag, 
vanligast dock påminnande om hund- och hästben. I mitten av 
roset stötte man på tre förtätade lager: ett översta lager vid A 
å planen fig. 199, beläget 0,31 m. under rosets toppyta, vilket 
lager utgjordes av "gula" ben, mest "hund- eller svinben men 
till synes även människoben". 

Under detta, vid H å planen, låg ett mellersta lager av ben, 
0,87 m. under rosets högsta punkt. Dessa ben ha tillhört en 
människa, men därjämte anträffades även en hundkäk. De lågo 
alla under en 0,6 m. tjock och 0,45XO,BO m. bred kalkstenshäll. 
Benen från såväl det översta som det mellersta lagret framtogos 
av mig genom sållning av den jordmassa, som av arbetarna lagts 
i en hög för sig vid stenarnas avlägsnande ur roset. De upp
sändes till Statens historiska museum och visade sig vid en grov
sortering å Stockholms högskolas zootomiska institution härröra 
från människa, flera individer. 
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Fig. 199. Plan och genomskärning av jordblandat röse med gravläggningar från 
brons- och järnåldern samt sannolikt även med skelettrester av djur och män

niskor från sen tid, vid Lundtorp, Väversunda socken, Östergötland. 
Uppmätning av A. NORDEN, 1925. 

Dessutom hade redan tidigare på våren landsarkivarien 
Kjellberg tillvaratagit och i en särskild låda till samma museum 
uppsänt en samling ben, vilka av arbetarna angivits såsom funna 
tillsammans med bronsåldersföremålen. Dessa ben utgjordes av 
23 — Fornvännen 1928. 
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skelettrester av människa: överarmben av minst 3 individer, lår
bensknappar (två st.) av en individ, som synes ha varit ovanligt 
kraftigt byggd, samt flera andra ben av människa. Dessutom tand 
av oxe, ben av häst, några obetydliga rester av hund. 

I samma lager som dessa ben (= "mellersta lagret") lågo 
trenne fornsaker1: en kniv av brons vid B å planen, vid C en 
nål, likaledes av brons, med tätt upprullade ändspiraler, samt å 
icke närmare angivet ställe en pärla av bärnsten i form av en 
tunnväggig cylinder. Avståndet mellan fyndplatsen för kniven 
och nålen (B—C) var 0,4 m. 

Dessutom hade man i mitten eller närmare toppytan av 
schaktväggen långt ut i periferien av roset, vid P å planen, till
varatagit ena hälften av en stenyxa med skafthål. Den synes 
knappast ha tillhört någon gravläggning utan har väl mera till
fälligt inkommit i högfyllningen. 

Under dessa bägge lager och 1,37 m. under rosets högsta 
punkt hade, vid D å planen, anträffats ett nytt lager av ben, 
liggande ovanför den ursprungliga marken. Fyndet utgjordes en
ligt arbetarnas beskrivning av "litet svart i en rund fläck, myc
ket litet svarta förmultnade ben, en och annan tand". "Benen 
lågo", så vitt arbetarna kunde se, "ej i form av ett utsträckt 
lik". Hästtänder hade förekommit rätt djupt ned, dock ej säkert 
observerade tillsammans med detta lik. 

Undersökningen: Grav I. Där det ovan som "översta 
lagret" betecknade ännu skymtade i schaktväggen började jag 
min grävning, vid E—F å planen. Här anträffades vid E en hel 
hopfiltrad massa av djurben; dessutom anträffades vid schaktets 
vidgande vissa ytterpartier av ett människoskelett: högra under
armen låg i läge, med ett fingerben (här låg även en oxtand och 
bitar av en lerurna); höjden var densamma som den, på vilken 
högra skenbenets övre del befann sig, nämligen blott 0,27 m. 
under toppunkten. I omedelbar närhet av detta låg underarmbe
nen med några fragment av handens ben. Underarmen låg i 

1 Se NORDEN, Östergötlands Bronsålder, Linköping 1925,sid.20, pl. IV: 18,19. 
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starkt sned riktning ut från kroppen. Omkr. 0,4 m. från den 
nämnda övre delen av skenbenet låg en ny samling ben 
vid F å planen; de utgjordes av en del obestämbara, delvis 
mycket små och fina ben, bit av en liten hundtand, bottenbit 
av en lerurna, andra halskotan, några mellanfotsben och en be
tydande samling ben av en tämligen stor hund. Lerurnans 
bottendel anträffades ett stycke åt NO, 0,66 m. under högens 
toppunkt. Av människoskelettet anträffades vidare de bägge föt
terna, belägna 0,53 m. under högens yta och den högra något 
längre åt S och något djupare än den vänstra. Mellan fötterna 
hittades bitar av urnan, vilka voro spridda här och där, både 
ganska djupt ned och påfallande högt upp. Benen av hundske
lettet anträffades både högt upp och långt nere i graven. 

Att döma af fyndstället för fötterna samt några bitar av 
huvudskålen har liket legat med huvudet mot N. Kraniefrag
menten tyda på en fullt utvecklad individ, men benen i övrigt 
ange ej någon grövre byggnad hos den döda, snarast synas de 
ha tillhört en kvinna. Bland de många smä fina benen, som 
hittades i graven, finnas några som se ut att ha tillhört ett spätt 
barn, antingen nyfött eller rent av ett foster. — Av urnebitarna 
voro en del hårdare och bättre brända än andra. 

Grav I har alltså varit en otvivelaktig järnåldersbegravning. 
Det obrända liket, sannolikt av en kvinna, har lagts i riktning 
N—S med huvudet mot N och blott någon halv meter djupt 
under högens yta — dock kan ju högens yta ha nedskurits vid 
stenhämtning i nyare tid. Den döda har möjligen fått sätta 
livet till vid en barnsbörd, då ett nyfött barn eller ett foster synes 
ha jordats samtidigt med henne. I graven ha nedställts elt eller 
sannolikt tvä-gravkärl. Att blott delar av armarna, fötterna och 
huvudet funnos bevarade av liket, medan olika ben samt kruk
skärvor eljest voro spridda om varandra och på olika höjd synes 
tyda på, att graven omrörts på ett stycke, som berört likets 
mellersta parti. Möjligen har detta skett vid det tillfälle, då en 
tämligen stor hund begrovs här. 
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Grav II. ( = den av arbetarna funna graven i "mellersta 
lagret"). Under borlschaktandet av högens jordfyllnad hade ar
betarna i "mellersta lagrets" höjd anträffat rester av skelett, som 
jämte en djurkäk m. m. låg under den ovan omtalade kalkstens-
hällen av måtten 0,45x0,50 m. De rester av dessa skelett, som 
nu tilläventyrs kunde finnas kvar i schaktmassan, framtogos vid 
genomgående av denna med kniv och såll. De sålunda tillvara
tagna benen visade sig utgöra bl. a. överarmsända, strålben, tre 
större armben, lårbensbitar (bl. a. ledkula), ryggradsbit, revbens
bit, smärre delar av kraniet (bl. a. kalottbit), flera bitar av käk 
samt tänder, alla friska och tämligen onötta, bl. a. är visdoms
tanden mycket litet nött. Benen förefalla klena, möjligen är det 
även här fråga om ett kvinnligt skelett.1 

Grav III. Ännu en gravsättning har ägt rum i mitten av 
gravhögen. De från densamma tillvaratagna många benen tyckas 
ha tillhört minst ett par individer. Några bitar av lårben tyda 
genom sina kraftiga former snarast på ett manligt skelett. Den 
döde har varit tämligen gammal, då tänderna äro starkt nötta. 
Den andra individen har varit klent byggd. 

Av övriga iakttagelser, som kunde göras vid undersökningen 
av gravhögens mittparti, förtjäna följande antecknas: 

Vid / å planen fig. 199 låg under topplagrets lösare fyllning 
en del små lerkliningsskärvor, bland dessa och ovanför dem 
funnos några ben, bl. a. ett spräckt och på olika nivåer beläget 
lårben. 

Bredvid K hittades, såsom förut nämnts, i en av små sten
hällar bildad liten gryta ett stort antal (225 hela, 225 halva) små 
rundslipade kalkstensbollar, upplockade vid sjöstranden. De lågo 
i en tät klunga. (Storlek 2—3—(4) cm.). Ungefär 1 dm. under 
stenhögen i "grytan" låg en lös människotand och ett fragment 
av ett ben. Under dem ytterligare några ben. 

1 Den skelettet åtföljande pärlan kan stödja antagandet, att den gravlagda 
är en kvinna, kniven motsäger det, för den händelse den mäste tolkas som 
en rakkniv, nägot som dock ej synes nödvändigt, dä den är stor nog för att 
kunna ha varit en vanlig arbetskniv. Dräktnälen kan ju ha tillhört en kvinnlig 
dräkt, men dylika nålar äro även kända frän mansgravar. 
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I omgivningen av K hittades med början några decimeter 
under ytan och sedan på mycket olika djup en stor mängd 
spridda ben av människa och djur. Bland annat låg en männi
skokäk alldeles bredvid en käk av stor hund (eller varg?), och 
till vanligheten hörde fynd av hundtänder och människotänder 
liggande tillsamman. Ett lärben låg uppe i den luckra ytan 
och var illa frätet. Hör detta till skelettet, måste det väl anses 
bevisa, att någon slags omröring skett eller att skelettet täm
ligen sent kommit i jorden. Här hittades på 0,6 m. djup under 
+ 0 (rosets mitt-topp) en större tunnväggig lerkruk-skärva; under 
ytan på stället låg den 0,35 m. På ungefär samma djup som 
krukskärvan och någon decimeter från denna låg till och med 
en människotand, en bit av en människokäk med två tänder, 
ett käkfragment av mård samt ett nästan helt fågelskelett. Även 
benen i detta hittades här och där omrörda. Den tunna huvud
skålskalotten av elt barn hittades splittrad och placerad i alla 
möjliga ställningar inom ett område av 0,25 ä 0,so m. Lerkärls
bitarna voro ännu mera spridda, på 0,6 m:s avstånd inbördes. 
Samtliga ben hittades huller om buller, tänder, käkfragment, 
revben, armben, fingerleder o. s. v. utan minsta ordning och på 
olika djup. 

Det vill synas som om över själva högens topparti här fun
nes en "kalott" av idel småsten och lös jord, genomfiltrad av 
rötter. Gammalt folk, bl. a. dåv. rättaren på Lundtorp, intygar ju, 
att man från Renstad kört bort stora massor med sten från roset 
just här på denna kant. Sannolikt är alt man då tagit blott 
större stenar och låtit småkrafset ligga kvar. Därvid har man 
omrört järnåldersgraven och fyllt igen hålen efter stenarna med 
den jord, som nu innehöll skelettfynden. 

Datering av de olika grav sättningarna. Då det huvudsak
liga partiet av gravområdet i rosets mitt var förstört av arbe
tarna, benen från olika lager i detsamma icke strängt isärhållna 
från varandra och lagringsförhållandena överhuvudtaget icke 
vetenskapligt observerade, kan en säker rekonstruktion av de 
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bägge ursprungliga gravsättningarna, den fyndlösa på rosets 
botten och den tämligen rikt fyndförande i rosets mellersta skikt, 
nu ej företagas. Endast den senare kan dateras. Knivar av den 
typ, som anträffades i graven, tillhöra övergångsskedet mellan 
bronsålderns andra och tredje perioder, och i än högre grad 
kan denna karakteristik anses gälla det i graven funna synner
ligen vackra nålspännet. Bärnstenspärlans form motsäger på intet 
sätt denna datering. 

Fig. 200. Roset vid Lundtorp under utgrävningen. Foto A. NORDEN, 1925. 

Om denna "mellersta skiktets" grav alltså tillhör övergångs
skedet mellan bronsålderns andra och tredje perioder, bör bot
tengraven vara äldre. Frågan huruvida den då tillhör stenålderns 
slut eller bronsålderns början torde böra avgöras under hänsyns
tagande till att dess läge under + O-punkten var 1,37 m., medan 
den ursprungliga markytan torde ha befunnit sig 1,40— 1,50 under 
+ O-punkten. Graven har alltså varit anlagd ovanpå marken, ej 
under densamma. Med hänsyn till gravskicket i Östergötland 
vid de bägge ifrågasatta tidpunkterna torde man böra anse, att 
graven anlagts som en enkel jordblandad rösegrav i en tidig 
del av bronsåldern. 
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Av de i de övre lagren anträffade skeletten kunna några 
tack vare tillvaron av krukskärvor av en typisk vikingatidskarak
tär med full säkerhet dateras till järnålderns yngsta delar. Nå
got föremål, som kunde giva ledning för en närmare tidsbe
stämning anträffades ej. Att benen, trots deras läge i en ofta 
mycket lucker av löv och kvistar uppfylld ytmörja, kunnat be
varas från fullständig förmultning torde böra tillskrivas den om
ständigheten att ytlagren äro starkt uppblandade med kalkstens
flisor och att jordlagren därför innehålla mycket kalk, som verkat 
konserverande på benen. 

Emellertid är det tydligt, att dessa ytliga järnåldersgravar 
i sen tid varit utsatta för våldsamma ingrepp, varvid ben och ler
kärlsbitar blandats huller om buller. Det vill av de talrika och 
ibland tämligen fullviktiga hundbenen se ut, som om roset be
gagnats för sentida begravning av hundar. Vissa av människo
benen ha även den tyngd, som anger att de icke gärna kunna 
vara förhistoriska utan måste ha kommit i jorden i långt senare 
tid. Tillvaron av något som synes böra tolkas som kalotten och 
ett käkparti av ett omkr. 3 år gammalt barns skalle kan antyda, 
att även ett barn under några dunkla omständigheter begravts i 
roset. Till benens omröring kan ha bidragit att vissa djur, t. ex. 
mård, grävt i roset och släpat omkring benen. Slutligen har den 
i vår tid försiggående stenhämtningen vållat ytterligare omröring 
av de mot ytan liggande skeletten. 

Under sådana förhållanden är det ytterligt svårt att göra 
någon säker bestämning av den i roset anträffade egendomliga 
"s tengrytans" ställning i rosets gravföljd. Dess tämligen ytliga 
läge liksom också förekomsten av en del hopblandade människo-
och djurben under densamma synes giva vid handen, att den 
anlagts sent, ja, att den ej ens behöver vara förhistorisk. Redan 
vid dess utgrävning tänkte jag mig följande förklaring: 

Man har vid upprepade tillfällen i sen tid öppnat rosets yta 
för begravning av hundar, möjligen även för nedmyllande av 
avrättade människor eller mördade. Därvid har man kommit på 
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de äldre skeletten, och roset har i bygdemedvetandet fått något 
hemskt och spökaktigt över sig. 

Det är då någon, som av den ena eller andra anledningen 
velat dra försorg om, att de döda, som ofredats i graven, eller 
de på ett eller annat obehagligt sätt avdagakomna ej skulle gå 
igen. Han har då velat begagna sig av den besvärjelsemetod 
gentemot de fruktade gengångarna, som bestod däri att man i 
graven eller på vägen från denna placerade ett antal likadana 
föremål, som gengångaren skulle tvingas att räkna, och då som 
bekant spöken i likhet med vissa andra varelser ej kunna räkna 
längre än till 3, skulle gengångaren vara tvungen att ideligen 
börja om räkningen igen och dröja sig kvar därmed så länge, 
att natten led förbi och solen rann upp. Ärtorna på landsvägen 
eller de runda stenkulorna i graven vore då jämförliga med ett 
besvärjelse-pentagram, förbi vilket den objudne gästen ej skulle 
förmå att arbeta sig fram. 

Inledningsvis påpekades, alt räknebesvärjelsen torde vara att 
betrakta som en sekundär utveckling av den besvärjelsemagi. 
som varit knuten till frö av olika slag, och vars ursprungliga 
huvudsyfte torde ha varit att förskaffa de döda livskraft och 
trivsel i deras gravar, så att de ej skulle ge sig upp för att hemsöka 
de levande. 

Från det levande fröet kan emellertid steget till den hårda 
kalkstensbollen i Väversundagraven synas stort nog. Det är emel
lertid viktigt att fasthålla vid, att i den här åsyftade besvärjelse
magien allt intresse knyter sig till det snärjande räkneprovel,1 icke 
till någon i fröet som sådant inneboende magisk egenskap, som 
kunde hindra gengångarna. Men gällde det att blott anordna ett 
räkneprov, var det naturligtvis likgiltigt om man begagnade frön 
eller några kulor av mera varaktigt slag. Man valde det sista, 
emedan fröna ju strax skulle utplånas ur graven, varefter passa
gen vore fri för de fruktade andarna, medan åter stenkulorna 
skulle stanna där och för all framtid utgöra det tillbommande 

1 Eller ock uppletnings-provct (vallmo- o. linfrön, Turritis-frön). 
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magiska bannmedel, som höll bygden fri från de befarade otrev
liga gastbesöken från Kyrkröret. 

En sådan utveckling från frö till stenkula göres sannolik 
bl. a. därav, att fröet även i sin egenskap av direkt livsbefräm-
jande makt kan utbytas mot ett dött surrogat. Så har skett i det 
bekanta konfettikastandet under karnevalen, där äldre tiders mand
lar och nötter utbytts mot gipskulor eller numera pappersflingor. 
De italienska gipskulorna bilda ju slående motstycken till Väver-
sundagravens små runda kalkstenskulor. Sägner om till brödfor-
miga stenar förvandlade bröd förekomma dessutom ganska all
mänt hos vårt folk. 

Ovan antyddes, att "kalkbolls-grytan" i graven sannolikt ej 
kan vara så särskilt gammal, att den kanske ej anlagts tillsam
mans med järnåldersbegravningarna utan i yngre tid men att 
några bestämda hållpunkter för dess exakta datering ej finnas. 
Möjligen finnes emellertid en viktig arkeologisk parallell i de 
fynd av bröd, bl. a. av ärtmjöl, som av Bror Sehnittger, Birger 
Nerman, Olov Janse och förf. gjordes vid tidigare undersökningar 
av gravfält från järnålderns sista århundraden i Östergötland.1 

Dessa i gravarna nedlagda bröd uppfattar jag såsom bevis 
för att seden med dylik magisk fastbesvärjning i gravarna av de 
döda var fullt levande under vikingatiden — till vilken tid gra
varna snarast torde höra — men att denna sed då ännu hade 
den fullt friska innebörden, att man genom att giva den döde 

1 I grav 3 vid L. Nybble i Kvillinge s:n anträffades av Oi.ov JANSE 14 
fragment av bröd, vilka tydligen varit tjockare vid kanten än längre in. Tjock
leken vid kanten var 1,3 cm. I grav 2 anträffades 2 förkolnade fragment. 1 
grav 4 anträffades bröd i form av tvä mindre, på varandra lagda runda kakor, 
diam. 4,:i, tj. c:a 0,7 cm. Bröden voro så förkolnade, att det i dem ingående 
mjölet ej kunde analyseras. — I grav IV: 29 vid Ringstad, ö . Eneby s:n, har 
förf. funnit nägra bitar av förkolnat bröd av skorpform. NERMAN och JANSE 
funno bröd i gravar ä Kummelby backe i Tingstads socken, ög. Om ett bröd-
fynd i en grav frän vikingatiden vid Ljunga, Skönberga s:n, Ög, se SCHNITTGER 
i Fornvännen 1912, sid. 3. — Redan HJALMAR STOLPE anträffade smä oval-
formade brödkakor i ett 20-tal gravar pä Björkö; ofta voro flera stycken upp
trädda pä en järnträd. Såväl bröd som bokollon ha anträffats i gravar frän 
bronsäldern, t. ex. vid Kvarnby, Skåne (SCHNITTGER, a. a.). 



362 Arthur Norden. 

den i fröna och mjölet inneboende livskraften med sig i graven 
skulle få honom att trivas där, så att han ej frestades att giva 
sig upp ur graven för att ur de levandes boningar "stjäla" till 
sig livskraft och därigenom göra ohägn för de levande. 

Även med utgångspunkt i denna jämförelse komma vi till 
den åsikten, att kalkbollsgrytan i Väversundaröset har anordnats 
i yngre tid än den, till vilken järnåldersgravarna höra. 

"Stengrytan" och de ytliga skelettresterna i Väversundagra-
ven aktualisera även ett annat spörsmål, och det är detta: i vad 
mån ha våra forntida gravminnesmärken i sen tid begagnats som 
nedmyllningsplatser för de å galgbackarna avrättade och för de 
av skinnaren avdagatagna djuren? Ty att någon "skinnare" eller 
"rackare" i tämligen sen tid begagnat Väversundaröset för dy
likt ändamål synes vara den sannolika förklaringen. Och de på 
flera ställen i vårt land förekommande beteckningarna "Galge
rör", "Galgröset" på forntida gravkummel förefalla gömma min
nen av dylik sentida begravning även pä andra håll. 

Jag har att tacka amanuensen Karl-Alfred Gustawsson för 
några värdefulla uppgifter från Öland som belysa just dessa mo-
därna efterbegravningar på forntida gravplatser. 

1. Galgerör, beläget å Galgbacken å Köpings klint i Kö
pings s:n, Öland. På klinten ha avrättningar försiggått ända in
till 1800-talets mitt. Ett helt komplex av domarringar ligger 
bredvid Galgrör, och området bär det gamla namnet Tingstad 
(hela det Köpings kyrka omgivande området kallas Tingsdal; 
dessa synbarligen gamla namn på Ting- antyda, att galgbacks-
traditionen på stället har gamla anor). 

Själva Galgerör är en bronsåldersgrav, som vid utgrävning 
givit fynd från bronsålderns 2:a period, härutinnan alltså erin
rande om den östgötska Väversundagraven. 

2. Galgerör, beläget å Vi älvar i Källa s:n, Öland, likaledes 
förbundet med en gammal galgbacke. Det ingår i ett av värt 
lands största fornminneskomplex, med c:a 400 fornlämningar, 
varav inemot hälften utgöras av domarringar. 
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3. Vid Isgärde, Glömminge s:n, Öland, finnes ett stort grav
fält, nu till stor del förstört av grustäkt. Då här ligger en galg-
backe inom det gamla fornminnesområdet, alldeles bredvid grus
taget, får antagas, att de modärna skelettrester, man anträffat 
vid grävningen i de forntida gravarna, härröra från de å galg
backen avrättade. 

Från Bohuslän känner jag följande uppgift: 
4. Galgeröset, bekant större röse å St. Oppens ägor, Tan

ums s:n, Bohuslän (diam. 14 m., h. 1,5 m.), å närmsta berg Ö om 
vägkorset Tanum-Rabbalshede och Tanum-Naverstad. Det under
söktes år 1816 av G. Brunius och visade sig därvid tillhöra brons
ålderns 3:e period (två bronsknappar, svärdsklinga, flintspets). 
Brunius yttrar:1 "I härvarande många griftrör har blott en enda 
kista befunnits i våra dagar orubbad", nämligen den ifrågava
rande, och detta hade sin grund däri att en galge stått rest i 
roset och att ingen därför vågat förgripa sig på platsen. 

Sannolikt finnas på andra håll i vårt land liknande benäm
ningar på forntida gravhögar, liksom det också förefaller rimligt 
att man på sina håll kommit på den tanken att i dylika, av 
gammal skräckstämning omgivna gravplatser nedmylla resterna 
av missgärningsmän, med vilka man ej velat oskära grannskapet 
till bygdens vigda kyrkogård. Saken vore kanske värd en när
mare undersökning. 

Vad roset vid Lundtorp i Väversunda beträffar, torde det 
kunna betraktas som säkert, att det fått tjänstgöra som galgröse 
åt den blott c:a ljt km. avlägsna Dals härads avrättsplats, den 
s. k. Galgbacken å Skedet under Nyby invid allmänna lands
vägen. I närheten av denna, som använts ända fram mot vårtid, 
fanns ett tingshus, om vars belägenhet en ännu kvarstående 

1 Litteratur: BRUNIUS C. G.: Försök till förklaring över hällristningar, 
Lund 1868, sid. 114. Antiqv. ocli arkitekt, resa genom Halland, Bohuslän etc. 
Lund 1839, sid. 85—86. O. MONTELIUS: Bohuslänska fornsaker (i Boh. Bidrag 1, 
1877, sid. 392—397). Q. HALLSTRÖM: Tanums hds bronsäldersgravar (i Göt. o. 
Boh. I. fornm. förs tidskr. 1917, sid. 45—47). 
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mindre uthusbyggnad minner. Galgbacken, som utgöres av ett 
av uppresta block begränsat rum av 8—10 m:s diam., spelade 
en viss roll i den diskussion, som åren 1923 och 1924 fördes1 

mellan O. Frödin och T. Arne om tolkningen av den vid Al
vastra anträffade massgraven på den plats, som folktraditionen 
utpekar som Sverkermördarens avrättningsplats. Onekligen före
ter denna massgrav vid Alvastra vissa gemensamma drag med 
Väversundagravens ytligare partier: närvaron av en mängd ske
lett, vars delar äro planlöst kringspridda, förekomsten av minst 
elt barnskelett, sönderslaget och kringspritt bland de övriga ske
lettresterna, slutligen också den omständigheten att Alvastra-
gravens botten var åtminstone i de bevarade partierna belagd med 
just sådana rundslipade klapperstenar från Vätternstranden, som 
funnos samlade i en hög och kringställda med små flata stenar 
i Väversundagraven. Dr Frödin har tolkat dessa stenar som en 
golvläggning. Har han rätt i att graven är en avrättningsplats, 
torde kanske de i graven inblandade klapperstenarna böra upp
fattas på samma sätt som de liknande stenarna i Väversunda
gravens "gryta", alltså såsom ett slags draugasteinar, avsedda 
att magiskt binda gengångarna. Mellan Alvastragraven och Vä
versundagraven är avståndet blott 8 km. Jag vet ej om dr Frödin 
undersökte jordfyllningen mellan och under stenarna och så-
medelst övertygade sig om, alt ej ben förekommo även här. 
Vidare torde väl ej med säkerhet kunna påstås att det å planen 
fig. 5 i Fornvännen 1918, sid. 110, nu stenfria området verkli
gen varit belagt med klappersten. Tänkas kan, menar jag, 
att steninblandningen varit begränsad till blott en del av det 
fria området mellan ytterkretsen, varigenom nödvändigheten att 
tolka den som ett avsiktligt ditlagt golv skulle bortfalla. Ett "golv" 
å en dylik liten kringställd fläck för jordande av de hängdas 
skelett förefaller onekligen ganska omotiverat, eftersom man eljest 
aldrig stensätter bottnarna i gravar från historisk tid. 

1 I Fornvännen. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Arthur Norden: Zählzauber als Ga lgenbergsmag ie . 

Verf. versucht die Erklärung fiir eine eigenliimliche Anordnung zu geben, 
die er beim Ausgraben eines beschädigten Grabhiigels bei Lundtorp im Kirch
spiel Väversunda, Prov. Östergötland, angetroffen hat (Fig. 199, 200). Das Grab 
war ein mit Erde gemischtcr Steinhaufen (Durchm. za. 25 m, Höhe 1,5 m), auf 
dessen Grund vorher die Arbeiter ein Skelett aus einem älteren Teil der Bronze
zeit und oberhalb desselben ein Skelett mit Grabbeigaben (Messer, Nadel-
spange, Bernsteinpcrle) angetroffen hatten, welche Beigaben diese lefztere Be-
stattung in den Ubergang zwischen der 2. und 3. Periode der Bronzezeit da-
tierten. In den oberflächlicheren Teilen des Steinhaufens traf Verf. unter an
derem Skelette und Tongefässe an, die offenbar der jiingeren Steinzeit ange-
hörtcn; ausserdem trugen eine Menge umhergestreuter Knochen von Menschen 
(auch Sätiglingen), Schweinen, Hunden usw. deutliche Zeichcn davon, dass sie 
einer sehr späten Zeit angehörten. 

Unter diesen jiingeren Skelettresten traf Verf. za. 500 kleine, von Wasser 
rundgeschliffene, teils ganze, teils zerschlagene Kalksleinbälle an, die an einer 
Stelle aiifgehätift und mit flachen Steinen umstellt waten (Fig. 197, 198). Verf. 
erblickt in diesen Steinen ein magisches Mittel, die Geister der Toten im Grabe 
zu bannen: um das Grab verlassen zu können, miissen die Qespenstcr zuerst 
die Steine zahlen, und da die Toten bekanntlich nicht weiter als bis drei zahlen 
können, so werden sie nie damit fertig, die Sleinbälle in dem Topf zu zahlen. 
Verf. analysiert die Entstehung dieser volkstiimlichen Vorstellung und fiihrt 
sie auf die Vorstellung von der von den Geistern begierig ersehnten Lebens-
kraft der Samenkörner zuriick. Zunächst gab man den Toten Samenkörner 
mit ins Grab, damit sie sich dort wohl ftihlen sollten — den in mehreren 
Gräbern gefundenen Brolen durfte die gleiche Vorstellung zugrunde liegen 
— dann aber erhielten die Samenkörner die reine Bedeutung eines Zähl-
zaubers. Verf. erinnert an eine sizilischc Volkssitte (die Kinder trägen Sand-
beutel auf der Brust zum Schutz gegen böse Geister, die die Sandkörner 
nicht zälilcn und so an das Kind nicht hcran könnnen) und an die isländischen 
draugasteinar, "Gespcnstersteine", kleine runde, vom Wasser abgeschliffene 
Steine, die oft in isländischen Hausfundamenten der alten Zeit angetroffen 
werden, und die die Qesprnster bannen sollen. 

Verf. fiihrt den Nachweis, dass das Grab als ein Platz gedient hat, auf 
dem man Leichen von dem Galgenberge des Härads sowie getötctes Vieh ver-
scharrt hat. Er glaubt, dass die Steine in später Zeit hineingelegt worden sind, 
um die Geister der Hingerichteten zu bannen. An mehreren Stellen in Schwe
den känn man derartige Bestattungen der Opfer der Qalgenstätten in Grab-
hitgeln der alten Zeit nachweisen. Darauf deuten Namen wie "Galgerör", "Oalg-
röset" (rör, rös = Steinhaufen), 


