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FYNDET FRÄN ALVA MYR 
AV 

EGIL L I N D S T E N 

S
ommaren 1929 gjordes på Gotland ett ur flera synpunkter 
anmärkningsvärt fornfynd, vilket senare beskrivits i en kor
tare artikel i Fornvännen av amanuens Floderus.1 På en ny
odling under Frixarve i Rone socken påträffades i utkanten 

av Alva myr en ekkista, som enligt redogörelsen daterar sig från 
bronsåldern. Fortfarande enligt den här refererade uppsatsen skulle 
begravningen ha tillgått så, att kistan ställts ut på myren i en göl 
och senare bevarats i torven, när vattensamlingen växte igen. 

Fyndet står praktiskt taget ensamt i sitt slag. I artikeln nämnas 
visserligen i förbigående de tyska och danska mossliken, men trots 
allt råder ej full samstämmighet mellan fynden. Större likhet i fynd
omständigheter råder då i två andra fall. Det ena av dessa är ett 
fynd från Västergötland, gjort år 1879, vilket även anföres i upp
satsen, det andra gjordes av fil. kand. Nils Sundquist sommaren 
1927 strax utanför Uppsala. 

Fyndet från Västergötland, vilket behandlats av Hans Hilde
brand,2 gjordes vid Assberg i örby socken mellan Varberg och 
Borås. Vid väganläggning därstädes påträffades under bottnen av 
en bäck resterna av en ekkista, vilken Hildebrand på grund av dess 
likhet med de danska kistorna från Treenhöi och Borum-Eshöi da
terade till bronsåldern. »Kistan låg 4,5 fot under dalbottnen i en 
bäckdrög till Viska å, inbäddad i märgellera.» Läget var sankt och 
vattensjukt. I kistan funnos klädrester samt stycken av en liten 
träask men däremot varken spår av flinta eller metall. 

Det andra fyndet, vilket står refererat i Upsala Nya Tidning den 

1 Fornvännen 1931, sid. 284. 
s K. Vitt. Hist. och Ant. Akad. Månadsblad 1879, sid. 99. 

21 _ Fornminnen 1933. 
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17 juli 1927, gjordes halvvägs mellan Uppsala och Vaksala kyrka , 

på Eke gårds ägor. Fyndet, som bestod av en kista av ekplankor, 

uppenbar l igen avsedd för ett barn, kunde med hjälp av n å g r a 

glaspärlor dateras till vikingatid. Kistan låg ungefär en halv me

ter under markytan inbäddad i lera på en plats, där tidigare legat 

en liten damm. Intill densamma har ursprungl igen legat en numera 

försvunnen käl la och tvärs över den låglänta Eke äng, där kistan 

upptäcktes, ha r förr gått en liten bäck, vars relation till dammen 

dock ej kunnat närmare bestämmas. Det synes i alla händelser 

troligt, att kistan verkligen låg på bottnen av den gamla dammen. 

Såvitt känt är, äro de nämnda tre fallen de enda hittills kända 

fynden av denna art, d. v. s. gravkistor funna ute i forna vatten

samlingar.1 Härvid komma sålunda ej i fråga gränsfall , d. v. s. mer 

eller mindre säkra fall av begravning invid vattensamlingar och vat

tendrag. En viss likhet i yttre omständigheter finnes sålunda mellan 

de nämnda tre fynden, men det är ovisst, om den sträcker sig längre 

än till ett tillfälligt sammanträffande av oväsentliga detaljer. Alva-

fyndet ä r det enda fallet, där fyndomständigheterna med fullkomlig 

säkerhet visa, att kistan måste ha satts ut i sumpmark. Problemet 

blir då, hu r bisättningen i kärre t skall kunna förklaras. 

I den ovan citerade redogörelsen för det gotländska fyndet anty

das flera tolkningsmöjligheter. I främsta rummet anföres en åsikt 

angående mossfynd i allmänhet, vilken framlades för några å r se

dan av dr. G. Lundquist .2 Enligt denna skulle mossfynden från 

bronsåldern vara att betrakta som son- och blidkotfer åt vattenan

darna för att ej mossarna skulle ytterl igare breda ut sig och röva 

mark från den åkerbrukande befolkningen. Samma naturförutsätt

ningar för en sådan tolkning skulle finnas vid Alva myr. Denna 

tydning, som möjligen kan gälla för andra niossfynd, kan givetvis 

ej komma i fråga i detta fall och avvisas även i fyndredogörelsen. 

I förbigående sagt synes denna tolkning av bronsålderns moss

fynd, ehuru mycket intressant, vara tämligen oviss. Ingenting be-

1 Amanuens Plodcrus har haft vänligheten meddela mig, att nyligen 
ännu ett liknande fynd gjorts i Alva myr. Det bestod av skelettrester av 
en kvinna samt några glaspärlor. Ingen kista. Då fyndets närmare karak
tär tills vidare oj synes kunna avgöras av fyndomständigbetorna, måste 
frågan lämnas öppen, om detsamma representerar en begravning eller ej. 

2 Studier i Ölands myrmarker; Sveriges geologiska undersökning, Ars-
bok 1928. 



F Y N D E T F R Ä N A L V A M Y R 323 

höver ju hindra, att även denna tankegång vid sidan av flera andra 
spelat in vid bronsålderns offer i mossarna, men märkas bör, att 
offren i mossar och vattendrag förekomma redan före bronsåldern 
och den antagna utvidgningen av mossarnas areal. Vidare förefaller 
det ovisst, om denna utbredning verkligen fortgått med sådan hastig
het, att den kunnat observeras av befolkningen. Även om detta 
skulle varit fallet, är det dock tvivelaktigt, om iakttagelsen kunnat 
ha så stor betydelse, då mossarnas förmodade utbredning i de flesta 
fall knappast kan tänkas ha spelat någon roll för bronsålderns obe
tydliga åkerbruk. Hur därmed än må vara, så är onekligen frekven
sen av mossfynd från bronsålder påfallande stor. Att de tankegån
gar, som ligga bakom dessa offer av slika slag, växlat och modi
fierats under tidernas lopp lika väl som att nya kommit till de gamla 
och att de gamla utvecklats olika på olika orter, kan knappast betviv
las, även om direkta bevis härför ej finnas. Tyvärr är det svårt att 
få någon översikt av det komplexa problem, som möjligen med ett 
bristfälligt namn skulle kunna kallas den germanska vattenkulten, 
till följd av att det fortfarande saknas en fullständig samling av det 
utomordentligt rika materialet. Det kan endast konstateras, att seden 
att sänka föremål — även djur och människor — i mossar och sjöar 
är känd sedan yngre stenåldern i Nordeuropa, medan däremot de 
första kända förklaringarna äro från klassisk tid, alltså omkring 
tvåtusen år senare. De gå, som bekant, ut på att seden avser ett 
offer åt gudarna. Slutligen har detta allmänt hållna uttalande mo
difierats och kompletterats av Tacitus kända och ofta citerade ord 
i tolvte kapitlet av Germania:1 »Ignavos et imbelles et corpore in-
fames caeno ac palude mergunt, iniecta insuper crate». 

Dessa ord ha ofta — t. o. m. för ofta — anförts till förklaring 
av den säregna art av mossfynd, som de s. k. mossliken utgöra.2 

Mossliksproblemet är betydligt mer invecklat, än de citerade orden 
antyda. Emellertid sammanställer redogörelsen för Alvafyndet i 
förbigående detsamma även med mossliken, ehuru jämförelsen ej 
fullföljes, vilket den dock skulle förtjänat. Vi få emellertid nedan 
återvända till denna sida av frågan efter att ha granskat redogörel
sens definitiva tolkningsförsök. 

1 Tac. Germania (ed. G u d o m a n n ) , sid. 101. 
2 J . Mes to r f , Moorlcicbcn (Berichte des Vatorl. Mus. zu Kiol 42 

och 44). 
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I tredje och sista hand upptages nämligen i något modifierad form 
Knut Stjernas kända teori om skeppsbegravningens utveckling.1 

Kistan skulle ha satts ut i vattnet på mossen under inflytande av 
de på nordisk botten välkända föreställningarna om dödsskeppet, 
som för den döde till en annan värld. »Måhända ha både denna 
föreställning om dödsskeppet samt den av Lundquist antydda kulten 
i detta fall spelat in, när kistan sattes ut i myren.» 

De citerade raderna synas influerade av tvenne tämligen ovissa 
antaganden inom den nordiska religionshistoriens och arkeologiens 
område, som med ålderns hävd tenderat att bli stående drag inom 
facklitteraturen. Det första är den ursprungligen av Weinhold fram
förda hypotesen, att de allemanniska »Todtenbäume» skulle ha något 
gemensamt med dödsskeppet.2 Weinhold utgår härvid från den grovt 
tillyxade stockkistans likhet med den primitiva »ekstocken», som 
även den består av en kluven och urholkad trädstam. Hypotesen, 
som senare möter flerstädes inom den vetenskapliga litteraturen,3 

är synnerligen osäker. Visserligen ha kanotgravar påträffats både 
i Tyskland och Sverige, men detta tillåter ej ett antagande, att stock
kistorna i allmänhet skola uppfattas som båtar. Detta är så mycket 
mindre antagligt, som kistorna ofta äro försedda med lock gjort av 
den övre stockhalvan. Den omständigheten, att en kista är gjord av 
en urholkad timmerstam, behöver alltså ej med nödvändighet tyda 
på något samband mod dödsskeppet. 

Den andra hypotesen är det redan av Grimm framförda antagan
det, som senare ytterligare utvecklats av Stjerna,4 att skeppsbegrav-
ningen ursprungligen skulle tillgått så att skeppet med den döde 
Överlämnades åt vind och vågor att självt finna vägen till döds
riket. Grimms framställning har i mer eller mindre hög grad präg
lat hela den följande litteraturen och med någon modifiering men 
utan gensaga i övrigt upptagits och vidare utformats av Stjerna. 
Det är emellertid ovisst, om skeppsbegravningen verkligen annat än i 
sällsynta undantagsfall om ens någonsin skulle tillgått på ovan be-

1 Studier till Henrik Schuck, sid. 110. 
2 K. W e i n h o l d , Altnordisches Leben, sid. 497. 
1 T. ex. hos W a c k e r n a g e l i Haupts Zeitschrift IX, 574, Q u i t z -

mann, Dio heidn. Religion der Baiwaren, sid. 264, S i m r o c k, Deutsche 
Mythologie, sid. 292, Mi i l l enhof f , Deutsche Altertumskunde IV, 383. 

4 S. J. Gr imm, Mythol. I, 692, III, 248 samt K. S t j e r n a i Studier 
till Henrik Schuck, sid. 110. 



F Y N D E T F R Ä N A L V A M Y R 325 

skrivet sätt. Här är dock ej platsen att närmare ingå på detta spörs
mål. Med hänsyn till de båda hypotesernas ovisshet kan det emeller
tid starkt ifrågasättas, huruvida kistan satts ut i den ännu ej igen
vuxna myrgölen för att segla den döde till nästa värld — alldeles 
oavsett f. ö. kistans bristande sjöduglighet — eller om ej ett annat 
syfte kan tänkas. 

Faktum är, att inga pålitliga litterära vittnesbörd finnas vare sig 
från hednisk tid eller senare tydande på att vattenbegravning i nå
gon som helst form skulle varit regelrätt form för bisättning. Detta 
behöver givetvis ej innebära, att en sådan varit otänkbar, men om
ständigheten är ej ägnad att stärka den anförda tolkningen. I själva 
verket kan ingenting med någon större säkerhet sägas om anlednin
gen till utsättningen av kistan. Det är ej ens säkert, att de tre ovan 
jämförda fynden ha något inre samband. Under sådana förhållan
den kunna endast försöksvis sammanställningar göras med förut 
kända och säkert belagda företeelser med undvikande av alltför 
långsökta jämförelser. 

Alvafyndet påminner starkt om två till synes djupt rotade före
teelser inom den germanska kulturkretsen. De äro benägenheten att 
betrakta mossar och kärr som vistelseort för onda makter samt den 
för äldre tid ofta belagda seden att begrava missdådare eller far
liga människor ute på en mosse eller i kärrmark. 

Som exempel på de föreställningar, vilka varit förbundna med 
sumpmarkerna, kan i främsta rummet nämnas berättelsen i Beowulf 
om det människoätande vidundret Grendel, som har sin boning i ett 
träsk.1 Samma skräckstämning ligger uppenbarligen till grund för 
Saxos benämning på ett kärr, Palus lethalis,2 vilket av Gudmund 
Schiitte identifieras med sänkan Helvedes Kedel nordväst om kung 
Sigars stad,3 Sigerstad. I en levnadsbeskrivning från 1000-talet över 
biskop Godehardus i Hildesheim beskrives hur biskopen bosätter 
sig vid ett träsk i närheten av Hildesheim, där onda makter driva 
sitt spel.4 I sammanhang med denna lätt begripliga känsla av sump
markens ondskefulla och farliga karaktär får troligen ses Tacitus 
kända berättelse, att germanerna plägade avliva vissa brottslingar 

1 Beowulf vers 102 ff. samt vers 1258 If. 
» Saxo, Gesta Danorum VII, 8, 3. 
3 G. S c h 1111 e, Hjemligt Hedenskab, sid. 82. 
4 Vita Godehardi Hildesicnsis 25 (Migne, Patr. lat. CXLI, 1181). 
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genom att sänka dem i myrmark. Utan att här ingå på de religiösa 
eller magiska motiv, som kunna tänkas ligga till grund för detta 
straff, skall här blott påminnas om den isländska litteraturens i 
liknande sammanhang upprepade gånger förekommande uttryck, 
som syfta på mossens egenskaper. GuÖrunarkviSa III, 10 berättar, 
att drottningens kammartärna efter att ha överbevisats om falskt 
vittnesbörd dränkes i en sumpmark (i myre fula). Harald Blåtand 
lät enligt sagornas vittnesbörd dränka den norska drottning Gun
hild i ett träsk. Jomsvikingasaga kap. 7 (Fornmanna sögur XI, 25) 
säger: ». . . . drektu Seirre daligu drottningu i aeitt ferliga diuft 
fen». Herbort av Fritslar: Liet von Troye (ed. K. Frommann) vers 
1978 talar om den »faule Grund», där Penthesilea skall dö. Tho-
masin av Zirclaere: Der wälsche Gast, vers 10624 och följande, som 
talar om den sumpmark i vilken man sänkte Andronjus (Androni-
kos Komnenos 1185), använder ordet Hor. I den versifierade roma
nen Ruodlieb från början av 1000-talet namnes samma straff »poena 
nimis immunda», vilket uttryck uppenbarligen väl sammanfattar 
samtidens känslor. Till grund för känslan ligger väl även den in
stinktiva motviljan för den farliga sumpmarken, som slukar sina 
offer och befunnits aldrig ge igen dem. Den psykologiska bak
grunden skymtar fram emellanåt i texterna. Jomsvikingasaga an
vänder uttrycket »ferliga diuft fen», vilket i viss mån kompletteras 
av några ord i Fornaldarsögur II, 554: »Oddr hljop på aptr yfir 
fenit ok Jjrifr til hennar ok steypir henni lit i fenit, svå at hon kom 
aldri upp». 

Hur därmed än må vara, är det i alla händelser ovedersägligt, 
att kärr och sumpmarker långt in i nyare tid betraktats med fruk
tan. Nästan vilken samling folksagor som helst kan ge prov härpå. 
I främsta rummet kunna nämnas Grimm: Deutsche Sägen nr 49, 52, 
133, 203, Schambach und Muller: Niedersächs. Sägen nr 71, 73, 75, 
76, 78, 82, 87, 88, 89, Grundtvig: Minder II, nr 339 samt Landtman 
i Finlands svenska Folkdiktning VII, 705, 707. 

Parallellt med dessa och likartade föreställningar går i äldre 
tid seden att begrava i mosse eller sumpmark liken av förbrytare 
eller av annan anledning fruktade människor. Belägg för denna sed 
ge några av de s. k. mossliken från Danmark och Nordtyskland, 
vilka kunna jämföras med fyndet från Alva myr. De åsyftade fallen 
äro de, som i Mestorfs lista gå under numren 18, 26 och 43. 
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Fyndet nr 18 gjordes år 1895 i Oberaltendorf i Hannover.1 Det 
bestod av resterna av en man i full dräkt. Två små silverkapslar, 
som uppenbarligen tjänat till prydnad, tilläto en datering till 300-
talet. En senare undersökning visade rubbningar i torvlagren, som 
tillkännagåvo, att liket grävts ned.2 

Fyndet nr 26 gjordes år 1879 i Huldremossen utanför Ramten.3 

Några arbetare träffade under torvupptagning på liket av en kvinna, 
som varit klädd i en jacka av lammskinn, yllekjol, svart lammskinns-
krage samt huvudduk. Kroppen, som låg på rygg med uppdragna 
ben, en meter under torvens yta, hade höger arm bruten och vänster 
bunden snett över bröstet med cn läderrem. Ett långt snöre, varmed 
håret var sammanbundet, var virat flera gånger runt halsen. Snett 
över bröstet låg en 1 m. lång och 5 cm. tjock påle av pilträ. Torv-
arbetarna anmärkte att torven grävts upp över liket och åter lagts 
igen. 

Bindningsåtgärderna och pålen kunna knappast tolkas som an
nat än försök att hindra den döda att gå igen. I det avseendet före
ter fyndet f. ö. en påfallande likhet med fynd nr 55, vilket gjordes 
vid Kayhausen i Oldenburg år 1922 och beskrivits i Mannus 1924.4 

Det viktigaste i detta sammanhang är emellertid iakttagelsen, att den 
döda grävts ned. Detta är med andra ord ett säkert fall av begrav
ning, ej en avrättning. 

Nr 43 upptäcktes på Siidgeorgsfehn i Hannover under 1860-talet.'1 

Fyndet, som anträffades på en och en halv meters djup, bestod en
dast av ett skelett och klädtrasor, varjämte emellertid upptäckarna 
påstodo sig ha funnit rester av en kista. Fyndet, som i så fall skulle 
förete en betydande likhet med det gotländska, har aldrig närmare 
kontrollerats, men det finnes knappast någon anledning att betvivla 
riktigheten av sagesmannens påstående. 

Om alltså Alvafyndet ej är en isolerad företeelse utan kan infogas 
i ett sammanhang med andra likartade fynd och med dessa samman
hörande bruk och föreställningar, borde fler dylika fynd kunna 

1 M e s t o r f I, 24. 
2 J. M a r t i n , Beiträge zur Moorloichcnforschung (Mannus 1924), 

sid. 256. 
3 M e s t o r f II, 24. 
* J. M a r t i n, Beiträge. 
B M u l l e r und R c i m e r s , Friih- und vorg. Althertumer in der Pro

vinz Hannover, sid. 314. 
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väntas. Som det nu är, anses de danska och tyska mossliken böra 
dateras, så sent som till 200-talet efter Kr. f. och ännu senare. För 
tiden mellan det gotländska fyndet och dessa saknas fullständigt 
varje spår av liknande fynd. I varje fall kan intet av de gjorda fyn
den bevisas vara äldre än från omkring 200 e. Kr. I de flesta fall 
saknas f. ö. varje möjlighet att över huvud taget bestämma åldern. 
Det är emellertid att observera härvidlag, att t. o. m. dessa relativt 
sena fynd ha bevarats i ytterst olika tillstånd, även då de kunna 
antagas härröra från ungefär samma tid. Orsakerna härtill äro 
ännu ej med full säkerhet klarlagda, men myrvattnets olika kemiska 
sammansättning spelar uppenbarligen en avgörande roll. Till följd 
härav torde det vara tämligen säkert, att mosslik av äldre datum 
upplösts genom inverkan av de kringliggande lagrens förändring vid 
övergången från sumpmark till torvmosse.1 Detta gäller naturligtvis 
i än högre grad i ett fall som det gotländska, där den utdikade moss
marken genom förmultning börjat övergå till odlingsbar jord. Vi
dare är det långt ifrån säkert, att smärre fyndrester observerats vid 
torvgrävningarna. I flera fall upptäcktes vid undersökningen av dy
lika fyndplatser, att folket i trakten redan tidigare gjort liknande 
fynd men ej närmare fäst sig vid dem eller grävt ned dem igen. 
Samma likgiltighet och brist på observationsförmåga ha påtalats vid 
andra tillfällen, då likväl fyndets egendomliga karaktär bort väcka 
uppmärksamhet. Under sådana förhållanden finnas mycket små ut
sikter för att torvarbetare skulle närmare observerat eller insamlat 
de starkt förändrade och fragmentariska resterna av så gamla fynd 
som de, vilka här ifrägakomma. Att Alvafyndet observerades, be
rodde uteslutande på den stora kistan och gravgåvorna. Hade ej 
dessa föremål funnits, är det mer än ovisst, om någon uppmärk
samhet ägnats skelettresterna. Detta är f. ö. så mycket säkrare, som 
enligt redogörelsen vid granskningen av fyndet meddelades, att man 
några år tidigare i närheten funnit skelettrester av ett barn. Dessa 
omständigheter synas på ett fullt tillfredsställande sätt förklara 
bristen på kontinuitet i fyndmaterialet. Detta har varit för förgäng
ligt att bevaras så lång tid. Alltså är det gotländska fyndet ett lysan
de undantag och torde så förbli. 

Varken den klassiska eller den tidiga germanska litteraturen läm
nar någon förklaring till fynd av den art Oberaltendorf, Huldre-

1 M a r t i n, sid. 259. 
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mossen och Siidgeorgsfehn uppvisat. Först medeltida källor ge en 
antydan om den riktning, i vilken förklaringen är att söka. I Bre
mens stadslag bestämdes under medeltiden, att de, som ej kunde 
erhålla hederlig begravning, skulle ställas ut »på mossen».1 Fallet 
är tydligen besläktat med den norska seden att begrava missdådare 
av olika slag på havsstranden2. Tankegången belyses av en formu
lering i den norska Borgartingslagen:3 »Det (ett missfoster) skall 
man föra till ett oinvigt ställe (forvé) och begrava det i ett stenrös 
där, varest varken folk eller fä går; det är på djävulens förbannade 
ställe.» Tankegången har säkerligen varit likartad i alla dessa 
olika fall. Att liken av brottslingar, speciellt självmördare och häxor, 
grävdes ned på sumpiga ställen eller sänktes i träsk var ej ovanligt 
vare sig under medeltiden eller senare. I två kortfattade översikter 
på svenska respektive latin av den å Uppsala kyrkomöte år 1572 
antagna kyrkoordningen namnes bland annat följande beslut4, att 
»alla lövjekäringar och lövjegubbar» skulle ur församlingens ge
menskap uteslutas. »Var de ock dö, skola de bortkastas uti dy och 
kärr oeh icke komma till de kristnes lägerstäder.» Bestämmelsen 
påminner om en liknande passus i de s. k. Magdeburgor Fragen i 
vilken säges5, att i början av 1300-talet en andlig domstol över cn 
självmördare fällde det utslaget, att han skulle begravas »in keynem 
trugen (trockenen) noch in keynem herten ertriche, suncler man sal 
en werffen yn eynen sumpf åder bruchecht». Liknande exempel före
komma även från andra håll i Tyskland. Det finnes emellertid ingen 
anledning att betvivla tankegångens hemortsrätt på svensk botten. 
Redan Adam av Bremen känner ett liknande fall från Sverige.8 En 
engelsk missionär vid namn Wolfred hugger sönder en bild av Tor 
men dräpes omedelbart av de kringstående, vilka därefter sänka 
kroppen i ett träsk. Ett par exempel från nyare tid må räcka. Göran 
Perssons moder, som skulle föras till Uppsala för rannsakning, stu
pade av hästen vid Stockholms galgplats och bröt nacken. Hon be-

1 Bremer Gescbiohtsquellon 1856—58, II, Beitrag sid. 119. 
2 Norges gamle Love I, 13, 392, 431, II, 296. 
3 Norges gamle Love I, 339. 
4 O. A h n f e 11, Bidrag till sv. kyrkans historia i sextonde årh., sid. 29 

(Lunds Un. Årsskrift 1895). 
5 Magdeburger Fragen III, kap. 6, 1. 
' A d a m B r e m e n s i s , Gesta Hammaburgensis ecclesiw pontificum 

II, 62 (ed. S c h m e i d l e r ) . 
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grovs vid galgen eller enligt en annan uppgift i ett träsk vid Järva.1 

Erik XIV:s forne plågoande, Olof Stenbock, blev tillfångatagen i 
Finland av hertig Karl. Denne lät binda honom vid ett träd och ge 
honom en kula, som krossade hans huvud. Kroppen misshandlades 
ännu efter döden och nedgrävdes i ett kärr.2 

Av de anförda ställena framgår, att både sänkning i träsk och 
nedgrävning på sumpigt ställe förekommo. En medeltida tradition, 
som upptagits av Arrild Huitfeld i hans danska krönika3, slutar 
berättelsen om konung Abel och Erik Plogpenning med en egen
domlig uppgift, som förtjänar att anföras i original. »Saadant Ende-
ligt fick nu dene mectige Konge (Abel)/ som haffde sig saa velde-
ligen bestercket oc meente at ingen kunde giöre hannem nogen Mod
stand/ oc hans Legeme bleff en tid läng beliggendis paa Mareken/ 
iblant de andre döde Kroppe for Hunde oc Raffne/ fordi han haffde 
ladet sencke sin Broders Legeme;4 de udi Förstendomet forhandlet 
det saa siden/ at de fick Loff at före det til Slesvig/ huor det bleff 
begraffuet udi S. Peders Kircke: dog finder jeg i nogle Krönicker 
at det skal hafve spöget efter hannem udi Kircken/ oc at hans Lijg 
er opgrafven/ oc fört udi et Morass uden for Gottorp/ oc en Peel 
igiennem slaget/ huor effter mand endda udi läng Tid/ hafver hört 
oc spurt Vunder aff Jaet oc anden Spögelse». Existensen av denna 
tro, att spökeri förebygges genom att den döde sänkes i en sump
mark bestyrkes ytterligare och kompletteras av några skånska spök
historier, som insamlats av Eva Wigström.5 Hon anför sidan 206 en 
berättelse med anstrykning av fabelkaraklär om en tysk uppsynings-
man, som efter sin död spökade, tills en modig arbetare fängslade 
gasten med en järnkedja, släpade honom med sig till en bottenlös 
göl och sänkte honom i denna. Sidan 216 berättas om ett försök att 
hindra spökeri. Den döde manas först, och då detta ej hjälper, sän
kes liket i ett träsk och genomborras med en påle. Sidan 227 berät-

1 Th . A n n e r s t e d t , Resningen 1568, sid. 97. Författaren har dock 
oj angivit den ursprungliga källan för sin uppgift. 

' F r y x e l l . Berättelser (IV delen, 2 berätt., 41 kap.). 
8 A r r i l d H u i t f e l d , Danmarckis Rigis Krönicko, sid. 233. 
4 Abel hado, som bekant, låtit mörda sin broder, Erik Plogponning, och 

sänka kroppen i en flod. Utförlig redogörelse finnes i L a n g e b e k , 
Scriptores rerum Danicarum V, 499. Påfallande är att i I l u i t f e l d s for
mulering sänkningen synes spela större roll än mordet. 

5 E. W i g s t r ö m , Folkdiktning III (Svenska Landsmål VIII, 3). 
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tas om en död, som pålats fast i ett t räsk men ber att få komma 

upp. Sidan 202 slutligen berättas om svåra spökerier i Landskrona . 

Till slut hämtas den döde, som vållat spökerierna, upp i sin kista 

och sänkes innesluten i denna i en bottenlös göl, Barnahöl . Spö

kerierna fortsätta likväl ute vid gölen, varför kistan fiskas upp och 

graves ned vid en rågång. 

De båda av Wigström och av Huitfeld anförda berättelserna an

visa en möjlig utväg att tolka fyndet från Alva myr. Vi stå hä r helt 

enkelt inför ett typiskt fall av undanröjning av en hatad eller fruk

tad person genom begravning i kä r rmark . Analogien mellan de tre 

fallen är slående. E h u r u intet fall av detta slags sekundärbegrav

ningar mig veterligen är känt annat än genom mer eller mindre 

osäkra traditioner,1 äro de dock så självfallna för den här antydda 

ar ten av primitivt tänkande och berättelserna om sådana och lik

artade fall så vanliga, att dessa måste ha förekommit. Intet h indrar 

således, att kistan från Alva ursprungl igen legat på någon annan 

plats men flyttats från den ursprungl iga graven ut till myren. 

1 En intressant tradition om en dylik sekundärbogravning refererades 
i Fornvännen 1923, sid. 225: H. H a n s s o n , En grav och en tradition. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E G I L L I N D S T E N : Der Fund von Alva myr. 

Im Sommer 1929 wurde auf Gotland im Alva-Moor eine Eichenkiste aus 
der Bronzezeit angetroffen (Fornvännen 1931, S. 284). Verf. bringt eine 
Reihe Angaben aus germanischen Quellen bei und fiihrt volkstiimliche Vor
stellungen an, welche zeigen, dass Moore und Siimpfo als Aufenthaltsort 
böser Miichto betrachtet, und dass Missetäter u. dgl. ehedem oft an solchen 
Stellen begraben wurden. Einige der sog. Moorleichen aus Dänemark und 
Deutschland sind nach dem Verf. Belege fiir diese Sitte, und ihnen will er 
auch den Fund von Alva anreihen. Es wird zum Schluss die Vermutung 
ausgesprochen, dass es sich hier vielleicht um ein sekundäres Begräbnis 
von der Art handelt, wie einige littorarische Angaben sie schildern, indem 
Tote, von donen man glaubte, sie gingen um, in Siimpfe öder Ttimpel ver-
senkt wurden, um sie däran zu hindern, ihr Unwesen weiter zu treiben. 


