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Ett gotländskt ekkistfynd från bronsåldern. 

Av 

E R I K F L O D E R U S . 

n junidag 1929 anträffade lantbrukaren Herman Lars
son i Halbenarve, när han plöjde på en nyodling under 
Frixarve i Rone socken, i kanten av Alva myr, något, 
som han först trodde vara en kanot med ett skelett. Fyn

det anmäldes av riksantikvariens ombud Axel Wahlby i Roes till 
Statens historiska museum, varefter förf. till dessa rader förordna
des att omedelbart undersöka och tillvarataga fyndet. 

Vid min ankomst till fyndplatsen (fig. 108) fann jag som väntat 
var en ekkista från bronsåldern, den första i sitt slag på Gotland. 
Plogen hade träffat locket, vilket kluvits och rubbats ur sitt läge. 
Fyndet hade även varit föremål för "undersökning" av intresserade 
personer, vilka därvid bringat kistans innehall i oordning. Herr 
Wahlby hade för den skull tillvaratagit ett i kistan anträffat brons-
svärd samt en del av ett spänne. Kistans underdel låg emellertid 
alltjämt i orubbat skick och var orienterad i NO-SV med huvudet 
i SV (fig. 109). Sedan uppmätning och fotografering ägt rum, un
dersökte jag det ännu orubbade innehållet i densamma. Det visade 
sig därvid, att endast de nedre extremiteterna lågo i ursprungligt 
läge. Genom spår av ärg kunde svärdets plats bestämmas. Ungefär 
vid svärdsfästet anträffades resten av spännet, vilket även inlagts på 
uppmätningsritningen med reservation för dess exakta läge. Nära 
svärdsspetsen hittades en mindre harpixkaka, troligen ej i ursprung
ligt läge (fig. 110). 

Kraniet var tämligen helt, om man undantar partiet omkring nä
san samt överkäken, vilken saknades. Underkäken var däremot väl 
bevarad, likaså de övre extremiteternas ben. Den döde hade lagts på 
rygg i kistan, troligen med den vänstra handen under kroppen. Inga 
som helst spår av klädedräkt anträffades. 
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Själva kistan har i sitt nuvarande skick en längd av 2,7 m. och 
en bredd av intill 0,6 m. Bottnens tjocklek är 9 cm. och djupet om
kring 8 cm. Den längsta och bäst bevarade delen av locket har en 
längd av 3,3 m. Mitt på locket har funnits en utsparad, i genomskär
ning kvadratisk list, omkring 6 cm. hög. Utefter den ena bevarade 
långsidan löper även en list, i vilken tre urtagningar gjorts. I än
darna av detta stycke finnas tydliga handtag. 

Fig. 108. Fyndplatsen i den utdikade myren. Foto förf. 

Kistan låg i ett humushaltigt lager av svartbrun mylla, här 3 å 4 
cm. mäktigt, dess botten vilade omedelbart på ett lager av vitgrå, fast 
sand med inblandningar av små snäckor. Ett jordprov, som togs i 
kontakten mellan dessa lager, har undersökts av dr G. Lundqvist 
vid Sveriges geologiska undersökning, som därom avgivit följande 
yttrande: 

"Den vid utgrävningen omedelbart under kistan upptagna stuffen 
uppbygges av grovdetritusgyttja (c:a 0,5 cm.) och kalkgyttja (c:a 
3,5 cm.), rik på grovdetritus. Av intresse är stuffens översta del. 
Pollenfloran i denna tillhör bronsålderns förra hälft. 

Då pollenfloran icke är äldre utan verkligen förskriver sig från 
nämnda tid, måste träskbottnen ha varit under tillväxt, då kistan 
nedsattes. Om myrens övriga dåtida förhållanden ger stuffen en 
föreställning. Då kalkgyttjan hastigt men ändå kontinuerligt över
går i grovdetritusgyttjan och verkligt limniska fossil (näckrosor 
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o. dyl.) saknas i den sistnämnda, måste vattendjupet på fyndplatsen 
under bronsålderns förra hälft ha varit mycket obetydligt. Säkerli
gen har den ifrågavarande delen av myren varit bevuxen med hög-
starr och aglnndar, mellan vilka öppna vattenytor förekommit. Av 
undersökningar inom andra delar av Alva myr framgår, att myren 
i huvudsak var igenvuxen redan före bronsålderns början. Det nyss 

Fig. 109. Kistan före undersökningen. Foto fört. 

beskrivna fyndområdet har alltså utgjort ett mindre parti, som st&tl 
öppet längre än övriga delar av myren.'" 

På platsen uppgavs emellertid, att här varit myr ända in på 1850-
talet, då utdikning ägde rum. Marken hade aldrig tidigare varit 
plöjd här. 

Fyndet har i sin helhet tillförts Statens historiska museum, där 
det bär inventarienumret 19099. 

Såväl svärdet som spännet voro sönderbrutna och starkt vittrade. 
Svärdet (fig. 111) har en längd av 62 cm., klingans bredd är 3 cm. 
och fästets längd är 9,7 cm. Större delen av fästet är av brons med 
rombisk knapp. Av kaveln återstår en bronslamell. Fästets nedre 
del är fastuitad vid klingans bas, ursprungligen med fem nitar. Klin
gan, som är sönderbruten i tre delar, har på vardera sidan en run-
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dad list, omgiven av fyra mindre dylika på vardera sidan. Svärdet 
påminner närmast om fig. 889 i Montelius: Minnen från vår forntid, 
ehuru det typologiskt är något 
mer utvecklat, och tillhör alltså 
andra perioden. 

Spännet (fig. 112), som är sön
derbrutet i sex delar, har spiral-
plattor, lagda av bågens ändar. 
Nålhuvudet liknar ett svärdsfäste 
och är ornerat med inristade lin
jer. Nålens längd är 8,6 cm., plat
tornas diam. resp. 1,9 och 1,8 cm. 
Typen motsvarar närmast Minnen 
fig. 1024, vilket spänne dateras till 
tredje perioden. 

Fyndet i sin helhet torde alltså 
kunna dateras till slutet av andra 
eller början av tredje perioden, 
vilket ju även stämmer väl med 
Lundqvists uppfattning av de geo
logiska förhållandena. 

Begravningar i ekkistor ha, som 
Montelius påvisat1, icke varit ovan
liga under bronsåldern i södra 
Sverige och Danmark. De före
komma även i Tyskland, England 
m. fl. länder. I Sverige har Skåne 
att uppvisa de flesta säkra fynden 
av detta slag, 24 stycken, därefter 
kommer Halland med 12. Öster
götland och Västergötland äro en
ligt Montelius representerade var
dera med ett fynd. Samma år som 
Montelius' arbete utkom, 1896, pu
blicerade Vilhelm Boye sitt stora 
arbete om de danska ekkistorna2, 

Fig. 110. Kistan med .skelettet. 
Vid A bronsspännct, vid B harpix-
kakan. Svärdet intecknat med led
ning av befintliga spår av ärg. 

Uppmätning av förf. 
1 Gravkistor av kluvna och urhålkade stockar, Sv. fornm. tidskr., bd 9. 
2 Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark. 
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co 

vilka ju intaga en särställning genom sitt rika 
gravinnehåll, framförallt de genom garvsyran i 
eken välbevarade klädedräkterna. Boye kän
ner 33 fynd, de flesta från östra Danmark. Samt
liga tidigare kända ekkistfynd från bronsåldern 
ha med några få undantag anträffats i bottnen 
av högar, oftast kringsatta med stenar. Endast 
i enstaka fall ha de innehållit brända ben, i re
gel ha de döda jordats obrända i enlighet med 
seden under äldre bronsåldern. 

Ronefyndet skiljer sig från de övriga ekkist-
fynden av detta slag därigenom, att det ej an
träffats i en hög; i stället visade, som redan 
nämnts, fyndomständigheterna, att kistan måste 
ha utsatts i myren, där den ju anträffades på 
den ursprungliga bottnen1. Emellertid saknas ej 
alldeles motsvarigheter till detta begravnings-
sätt. Vid Assberg i örby socken i Västergöt
land, mellan Varberg och Borås, anträffades 
1879 en ekkista från bronsåldern under bottnen 
av en bäck. Kistan, som beskrivits i Månads
bladet 1879, s. 99, innehöll ett skelett, rester av 
en träask samt spår av kläder. 

Ronekistans lock är, som nämnts, försett med 
handtag. För att kunna lyftas måste kistan allt
så ha varit ombunden med rep, såvida ej även 
underdelen varit försedd med handtag, vilket 
möjligen varit fallet. De tre urtagningarna i 
kanten av locket äro tydligen avsedda just för 
repen. Dessa rep förhindrade även, att locket 
flöt bort för sig, sedan kistan utsatts i myren. 
Boye känner två kistor med handtag. Den ena 
är från Noragerhoi vid Emmerlev i Sönderjyl
land. Denna kista hade fyra handtag, två i un
derdelen och två i locket. Den andra, som an-

1 Enligt uppgifter på platsen har tidigare anträffats ett barnskelett ett 
hundratal meter från fyndplatsen. 
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träffades i en gånggrift vid Vellerup på Själland, hade endast hand
tag i mittlinjen, om såväl på underdelen som på locket kunde ej 
avgöras. I en hög vid Cairngall i Aberdeenshire i Skottland har 
även anträffats en ekkista med handtag.1 

Av vad som ovan sagts torde framgå, att Ronefyndet är ganska 
enastående i sitt slag. Särskilt erbjuder det stora svårigheter att 
finna en acceptabel förklaring till, varför kistan med den döde 
satts ut i myren. Lundqvist slutar sitt ovan citerade utlåtande med 
följande ord: 

"Om orsaken till att begravningen ägt rum i ett sådant område, 
har jag visserligen icke direkt anledning att yttra mig, men jag kan 
här icke underlåta att erinra om, att mossfynden just från brons-

Fig. 112. Spännet. 2:3. 

åldern äro ovanligt talrika. I annat sammanhang2 har jag tolkat 
dem som offer till myren, vilken under bronsåldern starkt bredde ut 
sig över sina omgivningar. Samma naturförutsättningar för en sådan 
tolkning funnos även i Alva myr." 

Lundqvist försöker i det nyss citerade arbetet påvisa, att dessa 
mossfynd indicera en kult av Nerthustyp. Han tänker sig ett sam
band mellan denna kult och den utomordentligt kraftiga torvtillväx-
ten under bronsåldern, som gjorde, att områden, som tidigare legat 
torra, nu sattes under vatten. Genom offer till myren sökte män
niskorna därför att blidka de gudar, som stodo bakom denna utveck
ling. 

Denna tankegång är synnerligen rimlig, när det gäller de rena 
mossfynden, men den synes mig icke så alldeles tillfredsställande i 
detta fall, då det ju gäller en ordinär begravning. Från äldre järn
åldern känner man emellertid ett ganska stort antal fynd av lik, 

1 M o n t e l i u s , a. a., s. 107. 
2 Studier i Ölands myrmarker, Sveriges geologiska undersökning, Ars-

bok 1928. 

20 — fornvännen 1931. 
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gjorda i myrar , nämligen från Danmark , nordvästra Tyskland och 

Holland. Dessa s. k. "Moorenleiche" äro genom myra rnas kemiska 

inverkningar konserverade på ett sådant sätt, att de likna mumier. 

Kis tor s aknas alltid, och den döda ha r stundom nedsat ts i myren i 

upprättståendc ställning, ibland med huvudet nedåt. Sin förklaring 

erhålla dessa fynd genom det av Taci tus skildrade germanska rätts

bruket, enligt vilket ärelösa förbrytare, som gjort sig skyldiga till 

feghet i strid, självstympning, desertering och onaturl ig otukt, sänk

tes ned i ett kär r . Dessa fynd anses i allmänhet ti l lhöra romersk 

järnålder , alltså samma tid som de stora danska mossfynden. 

Ronefyndet kan givetvis ej förklaras på detta sätt. Tvärtom visar 

den förnäma gravutstyrseln, att den döde måste ha varit en förnäm 

man. Det ligger därför nä rmare till hands, synes det mig, att sätta 

detta begravningssätt i samband med förestäl lningarna om dödsskep

pet, vilka ju voro bekanta i Norden redan under bronsåldern, något 

som ju bland annat framgår av de gotländska skeppssättningar, vilka 

visat sig tillhöra denna tid. I detta sammanhang er inrar man sig den 

under vikingatiden förekommande seden att sätta den döde i ett 

skepp, som brinnande får segla ut på havet, så som Snorre ski ldrar 

kung Hakes dödsfärd i Yngl ingasagan. Måhända ha både denna 

föreställning om dödsskeppet samt den av Lundqvist antydda kulten 

i detta fall spelat in, nä r kistan sattes ut i myren. 

ZUSAM MENFASSUNG. 

E r i k F l o d e r u s : Ein gotländischer Eichensargfund aus der Bronzezeit. 

Im Jahre 1929 wurde vom Verf. ein Eichensarg aus der Bronzezeit unter
sucht, angetroffen im Alva myr, Kirchspiel Rone. Der Fund war der erste 
seiner Art aut Gotland. Abb. 108 zeigt den Fundort, einen nun entwässerten 
See. Abb. 109 gibt den Sarg wieder, wie er aussah, nachdem er beim Ptliigcn 
blossgelegt worden war. In dem Sarge (Abb. 110) wurden ein Skelett, ein 
Schwert (Abb. 111) und eine Spange (Abb. 112) angetroffen, welche Gegen
stände den Fund in das Ende der zweiten öder den Anfang der dritten Peri
ode nach Montelius' Chronologie datieren. Der Sarg mit dem Toten ist auf 
dem Moore ausgesetzt worden, wo er dann aut den Grund hinabgesunken ist. 
Möglicherweise hat es sich hierhei um ein Opfcr an den verlandendcn See 
öder um den Einfluss der Vorstellung vom Totcnsohiffc gehandelt. 


