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Få oknytt har varit så seglivade som älvorna (fig.
1). De var små ljusskygga väsen som befolkade
människors livsvärldar i norra Europa innan man
flyttade till städerna. Min farmor, som var född i
Värmland 1908, vittnade ofta och gärna om älvor
och annat trolltyg som hon mött i sin barndom.
Hon kunde berätta livfulla historier om folk som
drabbats av älvornas vrede och hur du bäst kunde
gå till väga för att återställa deras förtroende. När
vi körde ut till deras sommarstuga kunde hon
peka ut platser där hon sett dem dansa och hon
fann spår efter deras dans i skog och mark (fig. 2).

Traditioner om älvor var vitt spridda i norra
Europa (Schön 1986; Sveinsson 2003; Hall 2004).
Enligt hävder nedtecknade inom dagens svenska
gränser var älvorna mycket tillbakadragna och
gjorde inte mycket väsen av sig. Av och till kunde
de ses dansa på ängar och våtmarker, och spåren
efter dessa upptåg var påtagliga. Du kunde också
stöta på dem vid vägskäl, vid märkliga stenar och
träd, eller vid farstukvisten. Älvorna var obe-
räkneliga och hade en tydlig agens. Mestadels var
de harmlösa. Om du var försiktig och behandlade

dem med respekt så lämnade de dig i fred. Och
tvärtom – om älvorna blev störda, om du på något
vis råkade störa deras cirklar eller om du råkade
kasta vatten på dem, så kunde deras ljusa och vän-
liga sinne förvandlas. 

Om du inte blidkade vredgade älvor med gå-
vor och magi så kunde de orsaka sjukdom, så kal-
lad älvablåst. De drabbade blev trötta, hängiga, håg-
lösa och rödögda. Det kunde också yttra sig som
hudutslag, diarré och nariga händer. Ibland an-
sågs älvorna dia små barns händer om nätterna. För
att undvika det doppades barnens fingrar i tjära
och annat som smakade illa. I värsta fall kunde
älvablåst leda till döden. Såväl adel som tjänste-
hjon kunde drabbas, vilket bland annat balladen
»Herr Oloff och Elfworna» vittnar om. Den ned-
tecknades första gången 1670 i Lyrestad socken i
Västergötland (Schön 1986, s. 63 f). Balladen är
känd i 16 varianter från Sverige, samt otaliga ver-
sioner från bland annat Danmark, Färöarna och
Island (Johnson et al. 1994). Texten förmedlar att
vem som helst kunde drabbas av älvornas vrede.
Ingen gick säker. Hög som låg, vi är alla ändliga.
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Fig. 1. »Älvalek» (1866).
August Malmström (1829–
1901). Källa: Wikimedia
commons. —”Elves playing”,
August Malmström 1866.

Fig. 2. Både naturliga och kulturellt skapade ting i
landskapet tolkades som spår efter älvorna. Det gällde
a) svampar som växer i häxringar, b) olika grässorter
och c) spår efter högsommarens råddjurslek. Foto
Wikimedia commons och förf. —Various natural and
cultural phenomena were interpreted as traces of elf
activity, such as a) mushroom circles, b) differing
grass species, and c) the traces of roe deer mating
dances.
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Enligt bevarade skriftliga källor fanns det flera
sätt att blidka vredgade älvor. De flesta kan be-
skrivas som sympatetisk magi där det onda bota-
des genom principen »lika botar lika». Den van-
ligaste metoden att bota älvablåst var att blåsa
bort den. Det kunde göras genom att blåsa på den
sjuke genom en nässelstjälk, eller så kunde byns
smed stå till tjänst och utföra en motblåst med
sin bälg. För att bli botad måste den sjuke fråga
»Vad blåser du för?» och den som blåste skulle
svara »Jag blåser bort älvorna». Därefter var det
bara att vänta på tillfrisknandet. Hade ritualen
inte eftersökt effekt kunde den upprepas tre eller
nio gånger för att förstärka den magiska kraften.

En annan metod att blidka älvor var att åter-
vända till platsen där de störts och försöka beve-
ka dem med en gåva. Gåvorna var ofta anspråks-
lösa. Idag ter de sig närmast lustiga: en knapp, en
nål, enbär, en liten vacker sten, ett mynt, en bit
järn, för att bara nämna några av de vanligaste
dusörerna (tab. 1–2). Kraften i de enkla gåvorna
låg i de ritualer som utfördes i samband med för-
handlingen med älvorna. De flesta källorna an-
ger att ritualen skulle utföras av en klok gumma.
Det skulle ske en torsdagskväll vid skymningen
på platsen där älvorna blivit störda, eller på en
plats där man visste att de brukade hålla till. Flera
källor omnämner skålgropar som en fördelaktig
plats för förhandlingen. Det antogs allmänt att
de inknackade groparna utgjorde älvornas kvarn-
stenar – så kallade älvkvarnar (fig. 3).

Källor från slutet av 1600-talet nämner att
vattnet som samlas i en skålgrop efter en regn-
skur kunde användas för att smörja bort älvablåst
(Jensen 2002; Goldhahn 2011). Källor från se-
nare tid nämner att personen som utförde ritua-
len skulle gå tre varv motsols runt platsen, för att
därefter smörja skålgroparna tre gånger i samma
riktning med en osaltad fettsvål, ister eller smör.
Under smörjningen skulle hon besvärja älvorna
med en magisk ramsa: »Jag smörjer sten, för att
läka kött och ben» (Åmark 1956, s. 71). En upp-
teckning från Västmanland i Sverige anger att
smörjandet av skålgropen skulle underlätta älvor-
nas dans: »Enligt nu lefvande folkföreställningar
›är det nyttigt och nödigt så smörja elfqvarnen,
ty elvorna trifvas derefter bättre i skogen, dansen
på elfqvarnen går lättare och de komma ej åt husa›
(Hermelin 1874, s. 190)».

Uppteckningar från Södermanland och Väst-
manland beskriver hur man gjorde dockor för att
bota älvablåst (Hammarstedt 1929). Liknande
historier är också kända från Norge (Hermelin
1874, s. 191 f). Dockorna skulle bestå av naglar,
hår och ett tygstycke från den sjukes kläder (fig. 4).
Tygstycket fick gärna innehålla en korssöm. Doc-
kan byggdes ibland upp kring en rönnpinne; ett
träd som hade vida förgreningar in i samtidens
folktro (Tillhagen 1995). Vidare kunde dockornas
magiska kraft förstärkas genom att addera bitar
av:
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Praktik (Practice) Up Vs Övriga Sverige

Smörjning med fett (Anointing with grease) 66 87 39

Uttalade av ramsor (Magical chants) 16 7 11

Offer av nålar (Sacrificing pins) 66 37 23

Offer av mynt (Sacrificing coins) 69 40 30

Skavt sten till stendamm (Making stone powder) 5 3 -

Offer av textilier (Sacrificing textiles) 3 10 9

Bruk av uppsamlat vatten (Using water from cup marks) 3 3 25

Offer av okända typer av föremål (Sacrificing other items) 16 37 36

Offer av småsaker alla kategorier (Sacrifices, all categories) 87 67 70

Tab. 1. Dokumenterade älvpraktiker uttryckt i procent för Uppland (64 nedteckningar) Västmanland (30) och
övriga Sverige (44); allt som allt 138 nedteckningar. Efter Käck 1996, s. 35. —Practices having to do with elves
in recent folklore.
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Fig. 3. 567 skålgropar på ett flyttblock i Tjust (Raä Gam-
leby 113). Foto förf. —567 cup marks on a boulder in
Tjust, east Småland province, Sweden.

Fig. 4. Tre av nio insamlade trolldockor
från Trollstenen vid Bors bruk i Linde
socken. Foto Nordiska Museet. —Three
magical puppets found at the “Elf Boul-
der” near Lindesberg.

Praktik (Practice) Up Vs Övriga Sverige

Söka efter djur (Find lost animals) 8 - -
Bota sjukdom (Cure illness) 67 75 29
Bota barnsjukdom (Cure child’s illness) 8 17 -
Bota utslag (Cure rash) 8 8 9
Bota vårta (Cure wart) 12 - 26
Bota ögonsjukdom (Cure eye malady) 4 8 6
Bota skada efter olycka (Cure damage from accident) 4 - -
Bota tandvärk (Cure tooth ache) 4 - 6
Bota liktorn (Cure foot corn) 4 - 6
Offer för allmän bot (Sacrifice for general cure) 4 - -
Offer utan klart syfte (Sacrifice without clear ojective) - - 9
Offer för lycka & framgång (Sacrifice for luck & success) - 8 35

Tab. 2. Anledningar att uppsöka älvkvarnsstenar i procent från Uppland (24 nedteckningar), Västmanland (12)
och övriga Sverige (34); allt som allt 70 nedteckningar. Efter Käck 1996, s. 37. —Reasons for visiting cup mark
boulders in recent folklore.
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… heliga ting, såsom en bit af altarduken i
kyrkan, något af korset, jernfilspån af
kyrknycklar, malm, skafven af kyrkklockan,
ja till och med något af prestens byxor, allt
detta anses mycket verksamt. Dessa utom
hus förvärfvade föremål böra dock alla vara
stulna, eller tagne utan att någon vet derom

(Hermelin 1874, s. 192)

Dockorna skulle lämnas på den plats där den sjuke
ofredat älvorna eller där älvorna hade setts uppe-
hålla sig. Även denna ritual skulle utföras en tors-
dagskväll, nu med uppmaningen att »Lek med den
här och låt N.N. vara i fred». I Norge skulle man
kasta dockorna snett bakåt över vänster axel på
en skålgrop när ramsan lästes (Hermelin 1894, s.
192). Om det onda inte blev bättre skulle den
genomföras tre torsdagar i rad, och i värsta fall,
därefter på tre platser i omgivningarna där älvorna
visat sig under tre veckors tid. Alltid på en torsdag.

I sammanhanget skall understrykas att älvor-
na inte enbart var förbundna med skålgropar.
Liknande ritualer utfördes även vid andra platser
där människorna ofredat och förargat älvorna:
vid träd, källor, ängar, vägkors, offerkast, stenar,
vid farstukvisten, och så vidare. Det är även en
liknande rituell rekvisita som hittats vid dessa plat-
ser: nålar, spikar, mynt, knappar, stenar av kvarts
och i mer sällsynta fall, dockor (Tillhagen 1958, s.
108 f). Liknande dockor eller klutar gjordes också
för att skydda husdjur som drabbats av sjukdom,
och de hängdes då runt det sjuka djurets hals (Ham-
marstedt 1920, s. 42; Tillhagen 1958, s. 75– 87).

Målsättning
Beskrivningen av älvorna ovan summerar grund -
dragen i cirka 300 intervjuer och notiser som
finns bevarade vid Svenska Folklivsarkivet i Stock-
holm (tab. 1–2). Ingen av källorna omnämner
skapandet av skålgropar som ett led i ritualen att
blidka älvorna. Endast en man omnämns i sam-
manhanget, och allt han visste om älvorna hade
han lärt sig av sin kloka mor. Torsdagar, en dag
med speciell laddning inom svensk folklore, var
dagen som älvorna bäst kontaktades på. Sven
Nilsson kallade det thorism (Nilsson 1838–1843,
del 3, s. 45; jfr Holmberg 1867, s. 237).

Det är få variationer bland de bevarade vitt-
nesmålen om älvorna, vilket kan ha flera orsaker.

Dels var de etnologer och kulturhistoriskt intres-
serade personer som tecknade ned dessa histo-
rier under 1800-talet skolade inom ett snävt so-
cialt och, så småningom, akademiskt fält, vilket
gjorde att de frågor som ställdes i mångt och
mycket blev standardiserade. När kunskapen om
älvorna spreds i lärda kretsar spreds också för-
väntningar om vad för slags frågor som skulle
ställas och hur de borde besvaras. Det påverkade
givetvis resultatet. En annan orsak till de uniforma
svaren om älvornas närvaro och agens kan bero
på att den folkliga traditionen var stark. Sanning-
en återfinns troligen, som så många gånger förut,
mellan dessa ytterligheter.

Folkloristiska föreställningar om älvorna och
deras kvarnar har varit en vanlig utgångspunkt
för dem som intresserat sig för skålgropars bety-
delse ur ett arkeologiskt perspektiv. Årtiondena
kring 1900 hänvisade kulturhistoriskt inriktade
personer gärna till dessa källor för att påvisa en
lång och obruten kontinuitet i bruket av skål-
gropar, från den grå forntiden till den upplysta
samtiden (Hildebrand 1873; 1874; Hermelin 1874;
Flentzberg 1907; Hammarstedt 1917). Den på-
visade kontinuiteten användes av arkeologer som
ett bevis för att svenskarna hade befolkat Sverige
redan under den svenska forntiden (Almgren
1927; se även Ekholm 1915; 1917; 1921; Nordén
1918; 1923; 1925). Det nationella perspektivet
var uttalat och av central betydelse för att teckna
en ärorik svensk forntid (Welinder 1994; Svan-
berg 2012; Goldhahn 2013a).

Även idag finns arkeologer som hävdar en
lång historisk kontinuitet mellan traditionen om
älvornas kvarnar och bruket av skålgropar i forn-
tiden (Kaliff 1997; 2007, s. 193 f; Bengtsson 2004).
Oftast sker det utan att forskaren ifråga åberopar
några egentliga belägg i form av arkeologiska
undersökningar som förbinder dessa ting, eller i
form av några analyser av fynd och dit hörande
praktiker som kan bekräfta den påstådda konti-
nuiteten. Lasse Bengtsson (2004, s. 172) föreslår
exempelvis att skålgropar använts för att dyrka
förfäder och att de använts vid libationsritualer,
men han redogör varken för historiska eller etno-
grafiska källor eller arkeologiska analyser som
styrker ett dylikt samband.

Ett vanligt argument för en lång kontinuitet
är att traditionen om älvornas kvarnar inte gärna
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kan ha varit en kristen innovation (Kaliff 1997;
2007; Kaul 2018a/b), varför den måste återspegla
en förkristen hednisk föreställningsvärld. Tolk-
ningshypotesen är, som alla hypoteser bör vara,
rimlig innan den testats i explicita analyser. Den
kan sägas konstituera nödvändiga men inte till-
räckliga villkor för en slutsats eftersom den för-
utsätter att alla människor var kristna under
kristna tider, vilket knappast är fallet idag eller
förr (se t.ex. Linderholm 1917; Segev 2001; Raud-
vere 2003; Mitchell 2009; Zachrisson 2017).

Målet med denna artikel är att presentera en
översikt över de historiska källorna om älvorna,
samt att teckna en arkeologisk bakgrund till bru-
ket av skålgropar. Jag kommer också att diskutera
och utvärdera tanken om en lång historisk konti-
nuitet kring älvor och hällbilder genom resulta-
ten av arkeologiska undersökningar.

De äldsta skriftliga källorna
Enligt etnologen Carl-Herman Tillhagen (1958,
s. 7) omnämns elifi, det vill säga älvor, på en folk-
vandringstida guldbrakteat. Han skriver inte vil-
ken brakteat han åsyftar, men troligen rör det sig
om en C-brakteat från Ågedal i Vest-Agder, Nor-
ge, som bär en inskription med äldre 24-typiga
runor. Enligt Sophus Bugges (1891–1903) tolk-
ning lyder inskriptionen som följer: Den høybå-
rede Rikithir eier høvdingsmykket. Uha inngrov, skrev
(og) anordnede (bildet av) alvekvinnen på det (=smyk-
ket). Andra tolkningar av runorna har föreslagits
(Hauck & Axboe 1985). Vi bör dock beakta att de
äldre runtexterna ofta är alluderande till sin inne-
börd. Under denna tid har runor fungerat som
kenningar, det vill säga liknelser, allegorier och
metaforer. En tolkning motsägs därför inte nöd-
vändigtvis av en annan.

Guldbrakteaternas datering har diskuterats
av Morten Axboe (2004). Han menar att de hör
hemma i senare delen av folkvandringstiden, cir-
ka 450–540 e.Kr. Några hundra år yngre är troli-
gen Beowulf-kvädet, vars äldsta bevarade hand-
skrift är från början av 1000-talet (Kier nan 1996).
Kvädet återger dock händelser och omnämner
faktiska personer som levde under slutet av folk-
vandringstiden (Gräslund 2018). Här omtalas
älvor tillsammans med troll, jättar och vandöda
(se t.ex. strof 113).

Få av de äldsta historiska källorna omnämner

älvorna i samband med sjukdom. Ett sällsynt ex-
empel utgörs av två tidigmedeltida blyamuletter
med runor från Bornholm som troligen daterar
sig till 1100- eller 1200-talen (Imer & Stemann
Pedersen 2016). De tillverkades födmodligen när
personen i fråga hade insjuknat, men det är svårt
att argumentera för vilka eventuella andra prak-
tiker som var förknippade med älvorna. En lik-
nande situation omtalas i Kormáks saga från 1200-
talet. Här beskrivs hur kämpen Torvard får ett
svårt sår som inte vill läka. Hans hustru föreslår
då att han ska stryka blod på en sten under vilken
älvorna bor. Berättelsen ligger i linje både med
senare tiders islän dska folktro (Sveinsson 2003)
och – i viss mån – med de redan diskuterade upp-
teckningarna från Sverige, där blod dock aldrig
omnämns i samband med älvkultspraktik.

Andra tidiga skriftliga källor ger andra bilder
av älvornas väsen. Enligt Snorre Sturlasons (1179–
1241) Snorra Edda och Gylfaginning befolkades
världen av både ljusalver och mörkalver, ljósálfar
respektive døkkálfar. De förra bodde i himlen och
var fagrare än solen, de senare bodde i un der-
jorden och var svartare än beck. Senare i samma
verk talas det om Svartálfaheimr och svartálfar på
ett sätt som gör det troligt att det är dvärgar som
åsyftas (Schön 1986; 1998). I Snorra Edda före-
kommer formuleringen ása ok álfa, asar och alver,
vilket verkar förknippa älvorna med asarna. En-
ligt Grímnismál är dock Álfheimr namnet på va-
nen Frejs boning, vilket understryker ett sam-
band mellan älvor och vaner. De senare har an-
setts vara knutna till en fertilitetskult som rådde
innan Oden och övriga asar blev dyrkade i norra
Europa (Ström 1985).

Det är därmed oklart hur älvornas relation till
gudavärlden under tidig historisk tid bäst skall för-
stås (Clunies Ross 1994; Steinsland 2007). En
ledtråd finns möjligen i Skírnismál och Vafþrúð-
nismál där kenningen álf röðull refererar till solen
generellt och speciellt guden Sól. I Grimnismál 38
omnämns solen som en lysande gudom. Framför
solen fanns en sköld som hette Svalinn och som
skyddade hav och berg från att brinna upp. I
Gylfaginning 10 står att solen färdades över him-
melen i en vagn som drogs av två hästar, Árvakr
och Alsvi∂r (jfr Andrén 2014, s. 117–166), vilket
bör förstås som en glimt av en förlorad kosmolo-
gi som vi känner bättre från bronsåldern (Kaul
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1998; 2004; Goldhahn 2013b; 2016; 2017). Här
är det tydligt att kenningen álf röðull relaterar till
ljósálfar och solen.

Älvorna och förfädersdyrkan 
För att komplicera saken ytterligare finns det his-
toriska källor som kopplar samman älvorna med
döda anfäder. Snorre omtalar i Austrfaravísur hur
den kristne Sigvat nekas husrum i Västergötland
i Sverige sent en höst. Följer vi Hávamál så var det
förknippat med stor skam att neka någon hus-
rum under denna tid (Evans 1986). I detta fall
förklarades den skamliga behandlingen med att
gårdens invånare höll blot till älvorna, álfablót.
Det har föreslagits att det rörde sig om en form av
hednisk förfäderskult som praktiserades av går-
dens invånare (Steinsland 2007, s. 384 f), men
hur och vad detta álfablót innebar är dock inte
klarlagt.

Det är svårt att finna belägg för en relation
mellan döda anfäder, älvor och skålgropar i de
norröna källorna. Möjligen syftar Upplandslagens
kyrkobalk på en sådan relation när det står att:
»På Krist skola alla kristna tro att han är Gud och
att ej finnas flera gudar än han ensam. Ingen skall
blota åt avgudar, och ingen skall tro på lund och
stenar» (Holmbäck & Wessén 1979, s. 13). Lik-

nande förbud statueras i den norska Gulatings-
lagen (Steinsland 2007), varför vi kan tro att dylika
föreställningar och rituella praktiker var utbred-
da i norra Europa under tidig historisk tid. Vad de
innebar, om de var kopplade till älvor och i så fall
hur, och vilka spår de lämnat till eftervärlden är
dock mer osäkert.

I den förkristna världsbilden ingick de döda
och vandöda som en naturlig del av de levandes
värld och de senare ansågs ha en egen agens (Gan-
sum 2008). Det mest kända exemplet är troligen
historien om Olaf Gudrødsson, en av ynglinga-
ättens legendariska kungar. Enligt Flateyjarbók och
Óláfs saga Helga kom Olaf Gudrødsson att dyrkas
efter sin död, varför han fick heta Olaf Geirstaða-
álfr (Davidson 1943, s. 101 f, 138 f). Olofs liv efter
detta var så påtagligt att han till och med påver-
kade efterföljande konungars förehavanden. Vi
vet inte när han föddes men han dog troligen om-
kring år 934. Cirka 60 år efter sin död besökte
han en man vid namn Hrani i en dröm. Olof upp-
manade Hrani att bryta sig in i hans egen gravhög,
hugga av hans huvud och ta ut hans svärd Bæsingr,
en ring och hans bälte, gåtfulla föremål som skul-
le ges till drottning Ásta för att hjälpa henne vid
förlossningen av Olaf Haraldsson (995–1030), se-
nare kung Olaf II (Røthe 1997; Goldhahn 2014).
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Fig. 5. Olaus Magnus beskriver »nattlig dans af älvform d.v.s. gastar». Källa: Magnus 2010. £—16th century
Nordic ethnographer Olaus Magnus describes “nocturnal dances in the shape of elves, that is, spirits of the
dead”.
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I detta fall är det namnet Geirstaðaálfr som bin-
der samman älvorna med de vandöda.

Även den vittbeläste Olaus Magnus (1490–
1557) kopplade samman älvorna med de dödas
andar. Olaus och hans broder Johannes var Sve-
riges sista katolska ärkebiskopar. De avsattes i
och med reformationen varpå de tog sin tillflykt
till Rom. Där började Olaus teckna ned gamla
folkseder och historier som han publicerade 1555
i sin magnifika Historia om de nordiska folken. Bo-
ken, som är på flera tusen sidor, beskrivs allmänt
som en av de äldsta etnologiska studierna i Eu-
ropa. I tredje bokens elfte kapitel, som har den
fantasieggande titeln »Om nattlig dans af älv-
form d. v. s. gastar» (fig. 5), skriver Olaus bland
annat att:

Någon gång har man dessutom funnit, att
dessa väsen under dansen intryckt sina fot-
spår så djupt i marken, att stället, där de plä-
gat hålla till, blifvit rundt om i en cirkel
tydligen afsvedt liksom af eld, så att
grässvålen förtorkat och intet grässtrå kun-
nat växa där. Dessa nattliga dan sar af ande-
väsen kalla invånarna älfdans, och de hysa
den föreställningen, att de människors själar,
som hängifva sig åt sinnliga njutningar och
äro slavar under sina onda begär samt utan
motstånd följa lustans ingifvelser och
därigenom försynda sig mot både gudomlig
och mänsklig lag, efter att hafva antagit
kroppslig gestalt på detta sätt sväfva
omkring jorden själf, där de lefvat sitt lif

(Magnus 2010, s. 150)

Tidigmoderna källor
Norra Europa kristnades troligen under 900-talet
i takt med den framväxande konungamakten och
formandet av nya riken (Sawyer & Sawyer 1993).
Från den Östliga schismen år 1054 fram till år
1527 var de nordiska rikena katolska. Kyrka och
stat levde i symbios men åtskilda. Under denna
tid hade kyrkan i mångt och mycket överseende
med folkliga föreställningar, som dem vi mött om
älvorna, vilka ofta införlivades i den nya läran.
Ibland skedde detta rent bokstavligt och kyrkor
byggdes på äldre kultplatser (Andrén 2013), och
både hällbilder och runstenar inkorporerades i
kyrkobyggnader (Glob 1969; Johansen 1997)

eller bogårdsmurar (Johnsson 1947; Bengtsson
2004, s. 61–84), möjligen för att hålla onda mak-
ter på avstånd.

Med reformationen blev det ändring. Kyrka
och stat blev ett. De allra flesta kloster stängdes
och omfattande landområden konfiskerades från
kyrkan (Weibull 1997; se även Grell 1995; Gaims-
ter & Gilchrist 2003; Walsham 2012; Marshall
2015). Det var visserligen en lång och utdragen
process (Tegborg & Andrén 1999; Montgomery
2002), men som Bengt Ankarloo (2007) visat
sker det en protestantisk radikalisering under se-
nare halvan av 1500-talet. Efter det att Abraham
Angermannus (1540–1609) blivit svensk ärke-
biskop 1593 ser vi särskilt påtagliga försök att
rensa ut kätterska irrläror, vilket innefattade allt
från gamla katolska och hedniska traditioner till
utomäktenskaplig sexualitet (Ohlsson 1946). Lik-
som många andra folkloristiska föreställningar
och bruk av så kallad folkmedicin hamnade älv-
orna i skottlinjen. Det finns till och med en kris-
tet influerad latinsk förbannelse bevarad från den-
na tid som besvärjer älvorna: Conjuro vos, elffos vel
elffwas et omne genus demonum, det vill säga »Jag
besvärjer er, alver eller älvor och hela djävulens
släkte» (Schön 1998, s. 230, se t. ex. Imer & Ste-
mann Petersen 2016).

En del traditionella föreställningar ansågs så
allvarliga under Angermannus ledarskap att det
ledde till rättegångar mot »signerskor» och miss-
tänkta »häxor» (Ankarloo 2007). Några av de
kloka gummorna som drogs inför rätta 1596 an-
klagades exempelvis för att ha försökt bota tand-
värk, torskabett (munsvamp), näckbett (hudsjuk-
domar), spenböld (infekterade bröstkörtlar), vre-
den (vrickning eller stukning), gastkram (allmän
värk), trollskott (ryggskott) och – älvablåst.

Det är först med de äldsta antikvariska källor-
na från slutet av 1500-talet och början av 1600-
talet som vi finner ett uttalat samband mellan
älvor med skålgropar. Johan Thomasson (1568–
1652), mera känd som Johannes Bureus tillika
Sveriges förste riksantikvarie (Baudou 2004),
omnämner tio till tolv »Elfkällor» på en sten vid
Ekolsund i Uppland i sin anteckningsbok Sumlen
(Bureus 1886), en bok som han använde från
slutet av 1500-talet och under början av 1600-
talet: »Vidh Ekholmsund äro 10 eller 12 gropar i
ett bärgh, som kallas Elfkällor somlige vetta säija
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att Rår och Rör äro anten på högden eller i lägden,
men inthet på sijdhorne i bakkarne»(Bureus 1886,
s. 211).

Annars är det få dokument som vittnar om
älvor och deras koppling till skålgropar under
första halvan av 1600-talet (Goldhahn 2011). Den
äldsta bevarade dokumentationen av hällbilder i
Sverige gjordes under Johannis Haquini Rheze-
lius (c. 1600–66) antikvariska resa 1634. Den älds-
ta kommer från Öland där det rör sig om skål-
gropar på ett gravklot från Folkeslunda i Långlöt
socken. De inhuggna groparna förklarades vara
fingeravtryck av några jättar som tävlat i att kas-
ta sten. Inknackade fotsulor från Kronoberg och
Tjust förklarades som resultatet av ljugande ung-
mör eller en kyrktjuv som bestraffats av Gud för
sina ogudaktiga gärningar (Goldhahn 2011). Det
är tydligt att den upprensning och utrensning
som Angermannus påbörjat avsatt sina spår. Med
risk att bli dragen inför rätta, och eventuellt bränd
som häxa, var det få om någon som vågade om-
nämna älvorna med deras rätta namn.

Med den stundande upplysningen för dörren,
då människans med Immanuel Kants (1724–1804)
ofta citerade ord »utträdde ur hennes självförvål-
lade omyndighet», finner vi åter historiska käl-
lor om älvorna. Vid den första landsomfattande
inventeringen efter gamla monument och märk-
liga ting under slutet av 1600-talet finner vi som
sagt uppgifter om att älvkvarnarna smordes och
att vattnet som samlades upp i groparna efter ett
regn kunde användas för att smörja sig mot älva-
blåst (Jensen 2002, s. 322). Under 1700-talet
finner vi också de första försöken att distansera
de antikvariska förklaringarna från folkloristiska
föreställningar (Goldhahn 2013c, s. 53–83). När
Linné besökte Resmo på Öland 1741 fick han
exempelvis några älvringar förevisade i en gräs-
matta nedanför Resmo kyrka (jfr fig. 2). Efter att
undersökt dem noga kunde han konstatera att de
hade en naturlig förklaring, i detta fall i form av
olika gräs som när de växte lämnade en ringfor-
mation efter sig (Linné 1975).

Vi vet att kyrkan fortsatte att opponera sig
mot folktro och oknytt som älvor. En del av kyr-
kans män gick handgripligen i krig mot de kloka
gummornas förehavanden. Flera skålgropshällar
i Åker, Dalby och Västeråker socken i Uppland
sprängdes helt sonika bort (Käck 1996, s. 21;

Grundberg 2000, s. 100; se också Odencrants
1932, s. 47; Althin 1945, s. 6; Åmark 1956, s. 69;
Kjellén 1976, s. 25, 55, 59, 65; Käck 1996, s. 21 f).
Den mest omtalade incidenten inträffade 1734
när prästen Matthias Matthiæ Gagnerus (1688–
1750), till stor sorg och bedrövelse för de ogudak-
tiga församlingsmedlemmarna, sprängde bort
några skålgropar på Torsberget i Himmeta sock-
en i Västmanland (Grundberg 2000). Det är tro-
ligt men inte belagt att de bortsprängda skål-
groparna var förknippade med älvor.

Älvornas kvarnar – ett långtidsperspektiv
Det är främst sambandet mellan älvor och skål-
gropar som har använts som ett argument för en
kontinuitet från förhistorisk till historisk tid.
Skålgropar förekommer jorden runt och har till
och med hittats i anslutning till neanderthalar-
gravar (Bednarik 1993; 2003). I norra Europa
påträffas de äldsta skålgroparna på boplatser från
Maglemosekulturen (Henriksen 1974; 1976). Det
rör sig om så kallade lommestenar, som brukar vara
mindre än en knytnäve stora varför de ryms i en
ficka. De användes vid drillborrning av ben-, horn-
och stenföremål (fig. 6). Så länge som dylika före-
mål skapades med drillborr så är liknande fick-
stenar vanligt förekommande på boplatser, i gra-
var och andra arkeologiska sammanhang; från
mitten av Maglemosekulturen fram till brons-
ålderns slut, cirka 8500–500 cal BC (se t.ex. Frö-
din 1910, s. 19; Glob 1969; Bokelmann 1971;
Henriksen 1974; 1976; Widholm 1974, s. 71–81;
Strömberg 1982, s. 103; Browall 1986, s. 21–23,
27; Björhem & Säfvestad 1989, s. 116; 1993, s. 59 f;
Streiffert 1996; Hornstrup 1999).

Sambandet mellan dylika skålgropstenar och
stenyxor med borrade skafthål är styrkt genom
åtminstone två depåer med »halvfärdiga» yxor
från senneolitikum eller den allra äldsta brons-
åldern, ca 2350–1600 cal BC (Karsten 1994, nr
478, 771). I depån från Torup i Skåne finns två
skafthålsyxor som har två skålgropar inhuggna
var, och de markerar yxornas tänkta hål på ovan-
respektive undersidan (Althin 1953). Liknande
fynd av förarbeten till yxor med skålgropar är rela-
tivt vanliga på boplatser från Maglemosekul-
turen och fram till bronsålderns slut (fig. 7; Wid-
holm 1974, s. 71–81; Hernek 2005). Tidigare forsk-
ning har argumenterat för en magisk tolkning

218 Joakim Goldhahn

Fornvännen 113 (2018)

Art. Goldhahn 210-232_Layout 1  2018-11-23  09:53  Sida 218



219Älvornas arkeologi

Fornvännen 113 (2018)

Fig. 6. Två så kallade lommestenar, en från Ramsdorf,
Kreis Rendsburg-Eckernförde i norra Tyskland, date-
rad till Montelius period II, den andra från Magle-
moseboplatsen Sværdborg på Sjælland i Danmark,
samt en rekonstruktion av en drillborr. Olika skalor.
Efter Henriksen 1974; Aner & Kersten 1978. —Top
stones from ancient fire drills display a characteristic
cup mark.

Fig. 7. Stenyxor med skålgropar där skafthålet skulle
borras. a) Oxie i Skåne, SHM 1374. b) senmesolitisk
trindyxa med skålgrop funnen i en bronsåldersgrav
vid Imbramåla i Misterhult. c) stenredskap från
mesolitisk boplats vid Sandarna i Göteborg (Hernek
2005). Foton förf. och Michael Dahlin. —Stone Age
axes with cupmarks at the spot where the shaft hole
would have been drilled.
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(Althin 1953), medan senare forskare har menat
att groparna gjorts för att visa att råämnet till
yxan inte hade några sprickor (Lekberg 2002;
2005). Liknande yxor med inhuggna gropar på-
träffas ibland i gravsammanhang som är påtag-
ligt yngre än yxorna själva (Syse 1996, s. 5–8;
Fallgren 2001, s. 39; Dahlin 2014, s. 137–140),
vilket bör tolkas som någon form av medveten
minnespraktik (Goldhahn 2015). Med en mer
nyanserad syn på dylika praktiker kan både de
»rituella» och de »profana» tolkningarna av yx-
ämnenas skålgropar troligen samsas (jfr Bell 1992;
Bradley 2005).

Skålgropar som knackats in på öppna hällar i
landskapet är svårare att datera men antas ofta vara
samtida med de figurativa bilderna från brons-
åldern (Kaul 1998; Sognnes 2001; Ling 2008;
2013; Lødøen & Mandt 2010; Vogt 2011). Efter-
som skålgropar finns på takblock till dösar och
gånggrifter från tidigneolitikum II och mellan-
neolitikum A (ca 3600–2800 cal BC) har många
forskare argumenterat för ett tidsmässigt sam-
band (Kaul 1987; Tilley 1996; 1999; Bengtsson
2004; Toreld 2008). Det har dock – mig veterligt
– aldrig kunnat beläggas genom arkeologiska
undersökningar. När skålgropar påträffats på lösa
stenar och hällar vid arkeologiska undersökningar
av megalitgravar har de istället ofta ett intimt
samband med gravar från senare tider (se Sprock-
hoff 1966, s. 39; Eriksen 1980; Dehn et al. 2000,
s. 235–254; Sjögren & Persson 2001, s. 45, 124,
130), varför det tänkta sambandet bättre kan
förklaras som ett medvetet monumentåterbruk
(Goldhahn 2015; se även Daniel 1972; Wollentz
2012; Blank 2017).

Det förekommer dock många fynd av skål-
gropar i gravsammanhang som är lätta att datera.
I min databas över nordeuropeiska hällbilder har
jag 271 fynd av hällbilder från väl daterade gra-
var, vilka sträcker sig från mellanneolitikum B (c.
2800–2350 cal BC) till den tidiga vikingatiden
(tab. 3). Merparten är skålgropar. Figurativa häll-
bilder har främst belagts under mellersta och yngs-
ta bronsåldern, cirka 1500–500 cal BC. Många
skålgropsstenar läggs ned i gravar under den yng-
re romerska järnåldern och folkvandringstiden
(c. AD 200–550), ofta i märkvärdigt rika kvinno-
gravar. Det var en tid av stora förändringar i norra
Europa (Herschend 2009), en tid som samman-
faller med de äldsta avbildningarna av Oden
(Hedeager 2011). Det finns några fynd av skål-
gropar i gravar med datering till vendeltiden och
endast ett mycket osäkert fynd från den tidiga
vikingatiden. Seden att deponera skålgropsstenar
i gravar verkar därmed gå ur tiden samtidigt som
vi finner de äldsta mycket fragmentariska histo-
riska källorna som omnämner älvorna. Samban-
det mellan skålgropar och älvor lyser dock med
sin frånvaro fram till 1600-talets början.

Dock har en vikingatida runsten vid Gussjö i
Västmanland (Vs 23; Raä Fläckebo 2) fått några
av sina runor förstörda av sex skålgropar på den
runristade ytan (Jansson 1964, s. 67–69). Det vi-
sar att skålgropar fortsatte att göras efter att deras
relation till gravar upphört (t.ex. Mandt 1991, s.
195; Innselset 1995, s. 15). Det är värt att notera
att runstenar användes under 1600-talet för att
extrahera stenmjöl på samma vis som i den se-
nare älvkvarnskulten, men detta gjordes utan någ-
ra som helst hänvisningar till älvor (Schnell 1935,
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Tidigneolitikum -

Mellanneolitikum A -

Mellanneolitikum B 3

Senneolitikum + Bronsålder Ia 6

Bronsålder Ib–III 97

Bronsålder IV–VI 84

Förromersk järnålder 10

Romersk järnålder 40

Folkvandringstid 24

Vendel-/vikingatid 7

Tab. 3. Kronologisk fördelning av 271 fynd av häll-
bilder från väl daterade gravkontexter i norra Europa.
Gravarna undersöktes mellan 1748 och 2015. Data-
basen förvaras hos förf. —Chronological distribution
of rock art found in securely dated burial contexts in
Northern Europe.
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s. 54 f; Lidén 1938). Det visar att seden att göra
skålgropar kan ha fortsatt in i tidig historisk tid,
men det saknas informativa historiska och arkeo-
logiska belägg som kan belysa denna traditions
relation till älvorna.

Älvarkeologi
Få arkeologiska undersökningar har uttryckligen
konfronterat de folkloristiska föreställningarna
om älvor med arkeologiska metoder och perspek-
tiv. Ett lysande undantag är Grete Lillehammers
(2004) avhandling om spåren efter älvdans i Roga-
land i sydvästra Norge. Avhandlingen utgick
ifrån märkliga ringar på marken som förknippats
med älvornas dans. Efter att undersökt dem med
arkeologiska metoder samt efterföljande analy-
ser kunde Lillehammer konstatera att det rörde
sig om spår efter höstackar från tiden före 1900-
talets modernisering av jordbruket. Hur långt bak-

åt i tiden höstackarna kan dokumenteras är dock
osäkert.

Relationen mellan skålgropar och älvor har
inte varit föremål för några explicita undersök-
ningar. Den händer dock av och till att det påträf-
fas mynt i skålgropar under arkeologiska inven-
teringar och undersökningar. Inget av dessa mynt
kan dateras till tiden före reformationen 1527.
Det äldsta mynt jag känner till som påträffats i en
skålgrop är ett nödmynt från Karl XII år 1718
som hittades vid Bro utanför Stockholm (Raä
Låssa 98). Vid undersökningarna 2007 av ett bo-
plats- och gravkomplex från bronsåldern vid
Nibble i Tillinge (Artursson et al. 2011) påträf-
fades ett ¼ öres mynt från 1644 vid ett 1,9 x 1,6
meter stort stenblock med 53 skålgropar som
vilade på en handfull mindre stenar (fig. 8). Myn-
tet hittades cirka två meter från skålgropsstenen.
Mellan myntet och skålgropsblocket påträffades
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Fig. 8. Skålgropsstenen vid Nibble i Tillinge,
vid vilken man kommunicerade med älvorna
från 1700-talet och framåt. Foto förf. —This
cup mark boulder in Uppland was a focus of 
ritual elf communication from the 18th 
century on.

Fnr Regent År Valör

F311 Kristina (1632-54) 1644 1/4 öre

F631 Karl XIV Johan (1818-44) 1822 ½ skilling

F691 Oscar I (1844-59) 1857 ½ öre

F694 Oscar II (1872-1907) 1883 2 öre

F631 Oscar II 1893 1 öre

F693 Oscar II 1901 1 öre

Survey 2005 Gustav V (1907-50) 1937 10 öre

F616 Gustaf VI Adolf (1950-73) 1953 5 öre

Tab. 4. Mynt funna
på och intill skågrops-
blocket vid Nibble,
Raä Tillinge 341:2, i
västra Uppland. Efter
Artursson et al. 2011.
—Coins found on or
near the cup mark
boulder at Nibble in
Tillinge.
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fyra inknackade skålgropar på hällen. På och in-
vid blocket med skålgroparna hittades sex andra
mynt varför sambandet mellan skålgrop och mynt
verkar troligt (tab. 4). Övriga fynd invid skålgrops-
stenen utgjordes av slagen kvarts och flinta, järn-
slagg och ett sönderklippt kopparbleck (fig. 9).

De som utförde undersökningen vid Nibble
håller för troligt att den bearbetade kvartsen och
flintan härrör från den yngre bronsåldern och de
»offerhandlingar» som utspelade sig vid skål-
groparna, men återigen är det inte helt bevisat.
Sådant påträffats nämligen också vid källor och i
skålgropar som använts i tidigmodern tid (Till-
hagen 1958, s. 108 f). Mynten, menade utgrävar-
na, måste däremot höra ihop med senare tiders
folkloristiska föreställningar som förknippade
skålgroparna med älvorna, en tid då: »…man
förlorar kunskapen om hur dessa ristningar bli-
vit till och man får föreställningar om att det är
förfädernas andar – älvorna – som gjort dem»
(Artursson et al. 2011, s. 385). Det är oklart om
och hur författarna menar att mynten hör ihop
med en dylik förfäderskult och hur denna tog sig
uttryck under den tidigmoderna tiden.

Trollstenen
Den enda riktade undersökningen av en skål-
gropsförekomst där älvkult bedrivits enligt his-
toriska källor är »Elvestenen», »Smörjstenen»,

»Offerstenen», »Trollstenen» eller Raä Linde
27 vid Lindesberg i Västmanland. Det rör sig om
ett 3 x 3 meter stort flyttblock med nio skålgro-
par, fem ovanpå stenen och två på vardera kortsi-
dan (fig. 10). Skålgroparna är atypiska. De är av-
långa, kilformade i tvärsnittet och har sannolikt
huggits in då någon försökt klyva stenen med
hjälp av ett järnredskap. Stenen har också några
atypiska runor som huggits in i sen historisk tid,
vilket den märkliga omgivande triangeln runt run-
orna också visar. Runorna lär ha huggits in 1827
av ägaren till Bors bruk, Fredric Cederborgh (1784–
1835). Han var författare och har kallats en av de
första modernisterna inom svensk litteratur (Böök
1925). Cederborgh var känd för en realistisk men
ironisk ådra och gjorde en mängd runinskriptio-
ner i omgivningarna, möjligen för att lura samti-
da och framtida antikvarier. Runorna på Troll-
stenen återger hans initialer f, n och s (eftersom C
inte finns som runa och hans faders namn var
Nils, så bör de läsas Fredric Nilsson, se fig. 10).
Runorna bör nog inte förstås i relation till de
snarstuckna älvorna.

Linde 27 blev först känd i och med Gunnar
Olof Hyltén-Cavallius (1818–89) etnografiska
resa 1846. Stenen var då känd som »Elvestenen»
och enligt utsago var den flitigt använd, troligen
för att den ansågs vara verksam mot älvablåst.
Resultaten av resan publicerades i boken Wärend
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Fig. 9. Fynd från skål-
gropsstenen vid Nibble.
Foto Staffan Hyll, 
Riksantikvarieämbetet,
numera Arkeologerna.
—Finds from around the
Nibble cup mark boul-
der.
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och wirdarne, vilken anses ha lagt grunden för den
svenska etnologin (Bringéus 1966). Vi ger ordet
till Hyltén-Cavallius:

Denna sten får hos allmogen namn av
Elfvestenen, och qvinnorna i den omgif-
vande bygden ha ännu för sed, att när deras
barn bli sjuka, hvilket enligt folktron kom-
mer från Elfvorna, först smörja stenen med
talg och smör, som ingnides i de nämnda
hålorna, och sedan i dem till offer insätta
små dockor (»trolldockor») af hoplindade
klutar 

(Hyltén-Cavallius 1864-68, s. 146)

I ett brev till sin forskarbroder George Stephens
(1813–95), numera i Stephens samling på Huse-
by bruk strax söder om Växjö (Eriksson 2008),
beskriver Hyltén-Cavallius mer ingående hur han
fann dockorna:

»I detta hål offras med slantar, knappar,
nålar, m.m, sedan hålen först blifvit insmor-
da med talg eller smör (jag vet icke vilket
dera, men det såg ut som smält stelnad talg).
Ett eget slags offer inträffar vid ett barns
sjukdom. Modern gör då af några lappar och
en trädsticka en docka, vilken sättas i någon
af hålorna, och skall dermed elforna blidka.

Om sommaren 1846 uppsamlades der af 9
sådana dockor, hvaraf 2ne här bifogas…»

Av de nio insamlade dockorna skickades alltså
två till George Stephens (fig. 11). Tre lämnades in
till Bror Emil Hildebrand (1806–84) vid Statens
Historiska Museum som katalogiserade dem som
»Mystica» (fig. 4). Där blev de liggande till 1926
då de överfördes till Nordiska Museets samlingar
(Hammarstedt 1929). Vid en jämförelse mellan
de sju dockorna i figur 4, 10 och 11, så verkar det
som om det är olika dockor som avbildas. Vart de
fyra dockor tagit vägen som inte är lokaliserade,
varav två avbildas i fig. 10, är svårt att veta. En
kvalificerad gissning är att Hyltén-Cavallius be-
höll dem och att de finns någonstans i hans kvar-
låtenskap, eller att han gav bort dem till kollegor.

Två av de dockor som numera förvaras i Nor-
diska Museet består av ett säckvävsliknande tyg
som lindats kring en pinne. Den tredje är gjord av
Post och Inrikes tidningar från 1821 (fig. 4). Den
mindre av dockorna är lindad kring en rönn-
pinne. Vid undersökning har dockorna visat sig
innehålla delar av den sjuke i form av naglar, hår,
bitar av underkläder som i enlighet med grund-
regeln pars pro toto skulle representera den sjuke så
att älvorna kunde fortsätta sin älvalek. I huvudet
på en av dockorna har en knappnål av mässing
stuckits in (fig. 4).
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Fig. 10. Hyltén-Cavallius dokumentation av Trollste-
nen vid Bors bruk, publicerad 1864–68. —Hyltén-
Cavallius’s documentation of the Elf Boulder near
Lindesberg.

Fig. 11. Två av nio insamlade trolldockor från Troll-
stenen, numera i Stephens samling vid Huseby bruk.
Den större dockan är 8 cm lång. Foto förf. —Two of
nine magic puppets found at the Elf Boulder.
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Vid Nils Edvard Hammarstedts (1861–39)
besök i slutet av 1920-talet var »Elfestenen» fort-
farande i bruk (Hammarstedt 1929; Åmark 1946;
Nygren 1949). Han fann ytterligare en skålgrop
på stenen och frågade sig om den hade tillkom-
mit efter Hyltén-Cavallius besök 1846.

Enligt en lokal muntlig tradition från 1920-
talet så skulle den sjuke smörjas innan den kloka
gumman gick till Trollstenen en torsdagskväll
(Forsslund 1930, s. 69–78), en magisk ritual som
inte omnämnts tidigare i källorna om älvkulten.
Trollstenen användes för flera typer av terapeu-
tiska behandlingar, som öronvärk, tandvärk, »törr-
värk», och så vidare. En av de insamlade dockor-
na var troligen gjord för att bota en ung flicka
som led av rakit, mer känd som den engelska sju-
kan. Hon hade inte lärt sig att gå och folk trodde
därför att hon blivit älvsög (Forsslund 1930, s.
72–74).

Seden att göra dockor var av allt att döma ut-
bredd i Västmanland under 1800-talet och lik-
nande historier och fynd av dockor finns belagda
från Södermanland (Tillhagen 1958, s. 108 f) samt
från Norge (Hermelin 1874, s. 191 f). Dockor
placerades dock inte bara vid skålgropsstenar,
utan också på andra platser där älvorna visat sig:

vid träd och vid hemmets härd (Flentzberg 1907,
s. 13), eller vid sjöar (Nordin-Grip 1964, s. 125 f).
En mor till ett sjukt barn i Mellösa socken i Sö-
dermanland, till exempel, gjorde inte mindre än
åtta dockor som hon satte ut i väderstrecken norr,
söder, väster och öster runtom sjöarna Gärssjön
och Starrsjön med vädjan »Lek med de här och
lämna mitt barn ifred»!

Undersökningen
Våren 2003 besökte jag Trollstenen vid Bors bruk
för första gången. Markägaren Lars Erik Larsson,
som då var i 70-årsåldern, hade bott där hela sitt
liv. Lars Erik berättade att han plockat två- och
tioöringar på stenen som barn, det vill säga före
andra världskriget. Han hade även hittat ett mynt
från 1700-talets slut som eroderat fram nedanför
nämnda sten (muntlig uppgift 2003-04-18), men
myntet var förkommet sedan länge. Det fanns
därmed goda förutsättningar för att ta fram ny
kunskap genom att applicera arkeologisk meto-
dik på älvkultspraktik.

I juli 2003 genomförde jag en mindre arkeo-
logisk undersökning av Trollstenen tillsammans
med Patrik Nordström. Den tog fyra dagar och
omfattade omkring åtta kvadratmeter (fig. 12,
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Fig. 12. Plan över Trollstenen och de undersökta ytor-
na 2003, dokumentation av Patrik Nordström och
förf. —2003 excavation plan of deposits around the Elf
Boulder.
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13). Fynd gjordes direkt under grässvålen och ut-
görs av mynt, nålar, knappar, järnbrickor, gevärs-
kulor samt delar av den ritutrustning som Hyltén-
Cavallius använde sig av vid sin dokumentation
1846. Även plastleksaker från slutet av 1960-talet
hittades, vilka enligt markägare Larsson kunde
förklaras med att hans dotter älskade att leka vid
stenen som liten (muntlig uppgift 2003-07-28).

Av de nämnda fynden är mynten lättast att
datera. Sammanlagt hittade vi elva stycken som
daterar sig från 1717 till 1979 (tab. 5). Tillsam-
mans med det mynt som markägare Larsson fann
så kan fem mynt dateras till 1700-talet, sex till
1800-talet, och resten till tiden omkring mitten
och slutet av 1900-talet. Merparten av mynten
daterar sig därmed från en tid före Darwin och
evolutionsteorin, och till tiden innan Linde stad
fick allmän sjukvård, vilket styrker ett samband
med älvkultspraktiken. Med de historiska källor-
na och Lars Erik Larssons uppgifter i minnet kan
många mynt som placerades på Trollstenen under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet an-
tas använts av barn för att köpa godis. Älvorna
hade börjat förlora sitt inflytande över människor-
na i omgivningen, ett mönster som stämmer bra
överens med andra källor från 1920- och 30-tal-

en (Forslund 1930; Åmark 1946; Nygren 1949).
Mynten från 1900-talets senare del har troligtvis
lagts dit då den lokala hembygdsföreningen gjort
besök vid Trollstenen (Larsson muntlig uppgift
2003-07-28).

De flesta av fynden från vår utgrävning kan
förstås i ljuset av de historiska och etnografiska
källorna. Arkeologi framstår då gärna som en dyr
vetenskap som bekräftar det som redan är känt
genom historiska och etnografiska källor (t.ex.
Steinsland 2005, s. 38; jfr Andrén 1998). Arkeo-
login skänker dock möjlighet att utforska tids-
djupet hos de praktiker som studeras och hur de
förändras över tid och i rum. Några fynd kan ock-
så upplysa oss om praktiker som inte varit kända
genom de stereotypa historiska källorna. Myntet
från 1821, exempelvis, ett ¼ skilling kopparmynt
från Karl XIV Johan, är perforerat, vilket antyder
en annan användning av myntet än för betalnings-
transaktioner och för att blidka älvor. Myntet kan
antas ha burits i ett snöre. Inom folkmedicin var
det vanligt att bära så kallade ältstenar i ett snöre
vid det ställe där personen i fråga var skadad,
hade värk eller där man trodde att en sjukdom
höll till. Det kunde röra sig om förhistoriska yxor
eller sländtrissor eller andra animistiska föremål
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Fig. 13. Utgrävningen
vid Trollstenen 2003.
De flesta av fynden
gjordes vid blockets
norra sida, direkt under
två fördjupningar på
den lodräta ytan. Foto
förf. —Excavations at
the Elf Boulder in 2003.
Most of the finds were
made below two cavi-
ties on the north verti-
cal face.
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som ansågs besitta någon form av magisk kraft.
Tanken var att föremålet skulle dra till sig det sjuka
från kroppen då det bars, så att det kunde av-
lägsnas från kroppen när föremålet lades bort.
Ett annat sätt att bota den sjuke var att skrapa
stenmjöl från en ältsten vilket sedan inmundi-
gades (Tillhagen 1958). Metoden användes av
såväl hög som låg. Christian II av Danmark lär
exempelvis ha ordinerats stenmjöl mot sin tand-
värk i början av 1600-talet (Flemming Kaul
muntligen 2004-03-24).

I fallet med myntet från 1821 så är det troligt
att det bars på kroppen för att absorbera det onda
som antogs förorsaka sjukdomen. När myntet
gjort sitt förpassades det åter till älvorna som höll
till vid Trollstenen (om bruket av ältstenar, se
Hammarstedt 1920; Tillhagen 1958). Kanske var
det konungens bild på myntet som ansågs inneha
den magiska kraft som möjliggjorde transaktio-
nen? Ett antal ålderdomliga järnbrickor som kan
ha burits runt halsen på ett liknande vis kan möj-
ligen också tolkas som ett slags ältstenar.

Genom resultatet från den arkeologiska ut-
grävningen av Trollstenen kan vi belägga flera
praktiker som var kända genom historiska och
etnografiska källor men också några som aldrig

tidigare dokumenterats i relation till älvorna. Myn-
tet som fungerat som en ältsten visar på ett mer
intrikat och dialektiskt förhållande mellan män-
niskor, älvor och de platser där dessa väsen möt-
tes och förhandlade. Såväl älvor som ting hade en
egen agens.

Diskussion och slutsatser
Den här artikeln har försökt att navigera mellan
skilda källmaterial som på ett eller annat vis har
blivit associerat med älvor. Det är tydligt, åtmin-
stone för mig, att skilda medier ger skilda bilder
av deras väsen. Det är också tydligt att de skilda
källorna behöver konfronteras med varandra för
att vidga och fördjupa vår kunskap om älvorna
och hur föreställningarna om dem förändrats
över tid och i rum. Här har arkeologin en uppgift
att fylla.

Ingen av de äldsta historiska källorna samman-
kopplar älvorna eller botandet av älvablåst med
skapandet av skålgropar eller älvornas »kvarnar».
Inte vid någon av de platser med skålgropar som
förknippats med dessa väsen i historisk tid har
det gjorts arkeologiska fynd som tyder på någon
form av kontinuerlig användning av platsen från
förhistorisk till tidigmodern tid. Då liknande kon-
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Tabell 5. Mynt funna
vid Trollstenen, Raä
Linde 27, i Västman-
land. Bestämningen
av mynten är gjord av
Frédéric Elfver. —
Coins found on or
near the Troll Boul-
der near Lindesberg.

Regent År Valör

Karl XII (1697-1718) 1717 1 daler

Ulrika Eleonora (1719-20) 1719/20 1 öre

Ulrika Eleonora eller Fredrik I (1719-51) ? 1 öre

Ulrika Eleonora eller Fredrik I ? 1 öre

Gustav IV Adolf (1792-1809) 1800 ¼ skilling riksgälds

Gustav IV Adolf 1805 1/12 skilling

Karl XIII (1809-18) 1812 1/12 skilling

Karl XIV Johan 1821 ¼ skilling

Karl XIV Johan 1830 1/6 skilling

Oscar I 1852 1/6 skilling banco

Gustav V 1949 25 öre

Carl XIV Gustav (1973-) 1973 5 öre

Carl XIV Gustav 1973 5 öre

Carl XIV Gustav 1973 5 öre

Carl XIV Gustav 1973 5 öre

Carl XIV Gustav 1979 10 öre
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tinuiteter kan studeras inom källkult (Larsson
1920; Bringéus 1977; Zachrisson 2017) och hus-
kult (Carlie 2004; Falk 2008) så innebär den
observerade diskontinuiteten i älvkultspraktiken
att vi står inför en arkeologisk utmaning om vi
vill försöka argumentera för en lång kontinuitet.

Vi har sett tydliga bevis för att skålgroparnas
användning har förändrats ur ett arkeologiskt per-
spektiv. De äldsta fynden verkar funktionella och
hänger samman med borrning av ben-, horn- och
stenredskap. Därmed inte sagt att sådana seder
inte omgärdades med en rad föreställningar och
strukturerade praktiker som kan ha varit ritua-
liserade. Det finns dock inget som tyder på att de
var relaterade till älvor.

Skålgropsstenarnas samband med gravar kan
beläggas med rimlig precision från 2800 f.Kr. till
den tidiga vendeltiden cirka 600 e.Kr. (tab. 3).
De få och atypiska fynd som gjorts därefter talar
för någon form av förändrad praktik. Samtidigt
som dessa förändringar är belagda arkeologiskt
så finner vi de äldsta skrivna källorna som om-
nämner älvor. De verkar handla om vandöda som
hade agens efter sin död. Det är också från tidig
historisk tid som vi har de äldsta källorna som
förknippar älvorna med folkloristiska föreställ-
ningar om sjukdom och helande, det som vi se-
nare känner som älvablåst. Den period som vi har
mest fragmentarisk kunskap om är dock trots allt
från 800 till 1650 e.Kr. De få historiska källorna,
som Upplandslagen och Gulatingslagen, antyder att
människor fortfarande sökte sig till stenar och
lundar av olika anledningar, men det finns inga
arkeologiska fynd från denna tid som ger oss
vägledning om hur dessa praktiker var relaterade
till älvor och skålgropar.

Först efter reformationen får vi tydligare his-
toriska källor som kopplar samman älvorna med
skålgropar. Det sammanfaller med de äldsta fyn-
den från utgrävda platser med älvkvarnskult. Det
sammanfaller också i tid med den protestantiska
kyrkans radikalisering och försök att rensa ut hed-
niska ritualer och den katolska kyrkans »irr-
läror».

Vi har även sett hur både naturligt och kultu-
rellt skapade ting kopplades samman med älvor-
na och deras danser under tidigmodern tid. Det
finns dock idag inga fynd från arkeologiska un-
dersökningar av skålgropsstenar eller annat som

kopplades samman med älvorna som tyder på en
kontinuerlig praktik från förhistorisk tid. Inga av
de fynd som gjorts vid arkeologiska undersök-
ningar sträcker sig bakom reformationen i norra
Europa, i Sveriges fall 1527.

Å andra sidan finns ingenting som motsäger
en kontinuitet i föreställningarna om älvorna. Beo-
wulfkvädet, historier om vandöda, medeltida bly-
amuletter, såväl som historiska källor som Olaus
Magnus visar att dessa oknytt har en lika lång som
brokig historia. Men det är tydligt att de prakti-
ker som knöts till dessa väsen förändrats över tid,
och sannolikt också i rummet. Mediet kan ha änd-
rats, medan föreställningarna bestått, och tvärt-
om, nya medier kan ha inneburit förändrade före-
ställningar. Här återstår mycket forskning innan
några säkra slutsatser kan dras.

Arkeologi är den vetenskap som har potential
att studera hur sådana praktiker och föreställ-
ningar förändras över tid och rum. Ett exempel är
Trollstenen. Genom fynd av mynt och andra före-
mål går det att argumentera för en kontinuerlig
älvkultspraktik från början av 1700-talet till mit-
ten av 1800-talet. Undersökningen gav också flera
nya insikter om relationen mellan älvor och män-
niskor som inte omnämns i de historiska och
etnografiska källorna. Det tydligaste exemplet är
myntet som använts som en ältsten. Det visar att
människorna hade en mer intrikat och dialektisk
relation till älvorna, föremål kunde möjligen
hämtas vid stenen, för att sedan bäras runt halsen
som en ältsten, för att sedan läggas tillbaka med
den älvablåst eller älvsög som kunde drabba hög
som låg. Det var en tydlig tvåvägskommunika-
tion där såväl människor som ting som älvor till-
skrevs en egen agens.

Kanske bidrog också etnologen Hyltén-Ca-
vallius besök 1846 till att praktiken som förknip-
pades med älvorna vid Trollstenen förändrades?
Få mynt lades ned efter hans besök, eller var det
så att barn i större utsträckning började vittja ste-
nen på mynt? Hur vi än tolkar de arkeologiska
lämningarna så verkar Hyltén-Cavallius bryska
insamling av de nio dockorna, varav fyra ännu är
på vift, ha förändrat relationen mellan människor
och älvor. Pakten mellan dem var bruten.

Att arkeologer såväl som antropologer och
etnologer påverkar sina studieobjekt har länge
varit känt (Clifford & Marcus 2010; Lucas 2012)
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och det är också en viktig komponent i senares
tiders artikulering av en symmetrisk arkeologi
där skilda ontologier ges likvärdiga utrymmen
(Marshall & Alberti 2014; Jones 2015; Alberti
2016). Älvornas arkeologi är ett bra exempel på
det. Vår enda väg att nå ny kunskap om älvorna
och deras förehavanden idag är genom spadens
vittnesbörd. Vi kommer då förhoppningsvis inte
bara åt vad människor trott utan också vad de
gjort vid de platser som förknippades med älvor-
na, vilket har en stor potential för att öka vår
kunskap om dessa väsen. Syftet och målet med en
sådan älvarkeologi bör inte nödvändigtvis be-
gränsas till att försöka förstå hur människorna
förhöll sig till älvorna, utan också, vilket kanske
är mera intressant, hur älvorna förhöll sig till
människorna.

Tack
Patrik Nordström deltog vid undersökningen av
Trollstenen i Lindesberg och han tackas för oför-
glömliga dagar i fält och för givande diskussio-
ner om diverse oknytt. Tack också till Frédéric
Elfver som bestämde mynten. Magnus Arturs-
son och Staffan Hyll vid Arkeologerna tackas för
lån av bilder. Detta lär dessutom vara ett av de
sista numren av Fornvännen som dess långvarige
redaktör Martin Rundkvist är involverad i. Arti-
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Summary

Swedish oral folklore about elves was alive and
well into the early 20th century. Most of it dealt
with how the elves could harm you if angered,
and how they could also be propitiated if harm
had come to you, or in order to prevent future
harm. These beliefs can be followed back at least
to the 17th century in written Swedish sources.
There is even a 13th century Icelandic saga that
describes similar practices. Swedish folklorists of
the 19th and early 20th centuries collected much
evidence for ideas and ritual practices pertaining
to elves.

This paper sketches the background in folk-
lore and adds archaeological sources. The central
type of evidence here is cup marks on boulders
and rock outcrops, most of which date from the
Bronze Age before 500 BC. In recent folklore,
some, but far from all, of the ritual and sacrificial
practices around elves centres on such sites.
There is however no evidence for continuity of
beliefs from the time when most cup marks were
made until the first evidence for modern elf folk-
lore.

In 1846 the ground-breaking ethnologist
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius investigated an
elf cult site near Lindesberg in Västmanland
province: the Elf Boulder or Troll Stone. There
are no ancient cup marks here: instead rituals
focussed on a line of deep notches cut into the
boulder during an aborted attempt in modern 

times to split it apart. Hyltén-Cavallius was able 
to speak with practising informants as well as
collect some of the sacrificial items on and
around the boulder: nine small puppets, eight
made from textiles and one made of newsprint
from 1821. The puppets contain rowan twigs,
nails, hair, scraps of clothing and a brass pin. Five
are known to survive today in Swedish collec-
tions and are illustrated here.

In 2003 the author directed an excavation
around the Elf Boulder/Troll Stone, securing
many coins from the period 1717 to 1979 as well
as pins, buttons, iron washers and rifle bullets. In
2007, excavations of a Bronze Age cult and settle-
ment site at Nibble in Tillinge (in the adjoining
province of Uppland) likewise located a dense
scatter of Early Modern sacrificial items around
a boulder, and here the cup marks are from all
appearances Bronze Age creations. The Nibble
coins date from 1822 to 1953, and there is also a
single one from 1644.

On current evidence, then, the origin of the
modern folkloric elf cult seems to post-date the
Reformation, which took place in 1527 in Swe-
den. Perhaps it can be linked to the Lutheran
orthodoxy’s anti-Catholic, anti-magical repres-
sion, that forced older beliefs and practices into
new less visible forms, but before we can reach
more secure conclusions, much more research are
needed. 
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