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Abstract

Andreasson, T. 2022. Arkeologi och folktro: en undersökning av skålgroparnas användning
genom tiden.

Andreasson, T. 2022. Archaeology and folklore: a study of cup marks and their uses through
time.

Cup marks are often described in historical records as belonging to the fairies of Swedish
folklore, hence going under the name “fairy mills” or “elf mills” (in Swedish älvkvarn). The
name derives from the belief that the fairies used the cups as their mills for grinding seed.
There are many different theories as to what the original purpose behind the creation of the
cup marks are, but the only thing that we know is that humans began creating them during the
Stone Age and continued doing so throughout the Bronze Age and maybe even during the
earlier years of the Iron Age. The purpose of this paper is to compare the theories concerning
the creation of the cup marks with the later traditions surrounding the fairy/elf mills to see if
there are any connections.

The fairies were small, underground humanlike creatures who, if disturbed by humans, would
“blow” a sickness upon them. To get rid of the sickness one method was to visit a fairymill
and sacrifice a small item, usually a coin or needle, and to grease the fairy mill in order to
become friendly with the fairies again so that they would lift the sickness. One theory is that
the use and meaning of the cup marks went through a change between the Neolithic era and
the Bronze Age, going from having a more ritual and ceremonial meaning to a more common
one where they would be used by the ordinary people as well. This theory, along with others,
has proven insightful in the discussion and may very well be a piece in the overall picture
concerning the cup marks and their possibly different meanings through time. Dalarna in
Sweden represents the line between the cup mark rich lands to the south, and the northern
parts where cup marks barely exist. Dalarna itself does only contain about 20 cup mark
locations and yet the fairy traditions are described as strong there. It has been shown that
naturally formed rocks and potholes (“giant's kettle” if translated directly from Swedish)
could have played a big role, presenting the conclusion that not only the cup marks were
associated with fairies, widening the definition of a fairy mill.
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Omslagsbild: Kvarnsten på Dalarnas Museum i Falun. Bild: Tobias Andreasson (13/4-2022)
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1. Inledning

Skålgropar – en fornlämning som återfinns i stora delar av det svenska landskapet, främst i
mellersta och södra Sverige men även så långt norrut som Piteå-trakterna i Norrbotten. Med
ett möjligt ursprung så långt tillbaka i tiden som mesolitikum är denna typ av lämning
någonting som varit nästintill ständigt närvarande genom Sveriges historia. Det är då kanske
inte konstigt att en och annan mytbildning har uppstått kring dessa små urgröpningar i sten
och stenhäll. Inom dagens arkeologi har urgröpningarna fått namnet skålgropar och finns i
varierande storlekar, från några millimeter upp till 30 cm i diameter med ett djup på några
millimeter ner till ca 5 cm. Innan arkeologin och vetenskapen etablerade sig hade däremot
dessa gropar ett annat namn: i folkmun kallades de för älvkvarnar och var starkt kopplade till
folktrons väsen älvor.

Ett ord som kommer att användas många gånger i denna uppsats är ordet folk med diverse
påbyggnader. Dessa är bland annat de redan nämnda orden folkmun och folktro, men även
folkliga föreställningar och folkloristik kommer att används. Just ordet folk* innebär att alla
dessa ord och beteckningar utgår från folkets synpunkt och inte från kyrkans, statens eller de
rikare stadsbornas, eller vetenskapens för den delen. Kyrkan och kristendomen har varit
ständigt närvarande det senaste millenniet i Sverige, men på sidan om religionen har det hela
tiden florerat en folktro. Med folktro och folkliga föreställningar menas främst
trosföreställningar om omvärlden som cirkulerade i bondesamhället, och som fungerade som
en typ av rättesnöre för människor. Dessa föreställningar bygger främst på muntliga
traditioner och berättelser som idag mest skulle betecknas som vidskepelse eller skrock av
övernaturlig eller magisk natur.

Inte mycket forskning har bedrivits kring skålgropar, men det som har gjorts fokuserar
antingen på skålgropens ursprung och betydelse för människorna som skapade dem, älvorna
och senare tiders bruk av älvkvarnar, eventuella kopplingar till hällristningar och
naturbildningar eller kopplingen mellan älvkvarnskulter och folklig läkekonst. Efter en del
läsning går flera luckor att finna med många kvarvarande aspekter att undersöka, vilket leder
oss in på syftet för denna undersökning.

1.1. Syfte och Frågeställning

Syftet för denna undersökning är att studera mytbildningen kring skålgropar och undersöka
hur/varför ett föremål kan gå från att vara något av människan skapat till att helt byta ägare
och tillfalla den folkliga föreställningsvärlden och dess väsen. Vilken betydelse dessa skålar
haft för människor genom tiden kanske vi aldrig kommer att förstå helt, men hur svårt något
än verkar vara måste försök göras för att driva kunskapen framåt och förr eller senare hitta
nya aspekter som kan leda till en, om inte annat, nästan full förståelse för våra förfäder och
deras traditioner.
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Frågorna som kommer att undersökas är:

● Vilka är de folkliga föreställningarna och myterna som finns kring älvkvarnar?
○ Varifrån kommer denna folktro och hur långt tillbaka i tiden går det att spåra

den?
○ Finns det annan folktro som är kopplad till älvkvarnarna, utöver älvorna?

● Finns det någon relation mellan den användning som skålgroparna en gång hade och
den älvkvarnskult som vi känner igen från senare tid?

○ Om så inte är fallet, varför skedde en förändring?

● Hur ser traditionen kring skålgropar och älvkvarnar ut i Dalarna?
○ Skiljer sig Dalarnas traditioner på något sätt från resten av Sverige?

Dessa frågor utgör grunden som denna uppsats bygger på och genom att försöka svara på
dessa är målet att bredda kunskapen om ämnet och identifiera aspekter som behöver
undersökas vidare i framtida studier.

1.2. Teori och metod

1.2.1. Teori

Denna uppsats kommer främst att utgå från två perspektiv i studiet av skålgropar; ett
arkeologiskt och ett etnologiskt/folkloristiskt. Arkeologin är ett brett ämne med inslag av både
antropologi, historia och naturvetenskap som alla på sitt sätt påverkar disciplinen idag, men
det som främst gör att arkeologin står ut är dess fokus på det materiella, de lämningar som
tidigare kulturer lämnat efter sig (Renfrew & Bahn 2016: 12–13). Det arkeologiska
perspektivet som kommer att appliceras i denna text fokuserar därmed på skålgropen som en
av människan skapad lämning i landskapet av konkret/materiell natur. Detta perspektiv på
skålgropen innebär bland annat att man undersöker dess ursprung (hur den skapades), historia
(hur har föremålet använts genom historien) och kontext (vad som finns i närheten av
skålgropen och även i vilken landskapskontext den återfinns) för att få en så verklighetstrogen
bild av fornlämningen som möjligt.

Motpolen till detta synsätt är det etnologiska som fokuserar på att se skålgropar utifrån de
abstrakta fenomen som folktron berättar om under namnet älvkvarnar. Etnologi betyder
folkkunskap och fokuserar på människan och hennes kulturyttringar. Kulturen står alltså i
centrum för det etnologiska perspektivet (Bringéus 1976: 9, 47) vilket i denna uppsats
kommer att fokusera på den kultur som rör älvkvarnar, de väsen och myter som är kopplade
dit samt de ritualer som människor genomfört vid älvkvarnarna. Medan frågor som varför
eller hur någonting skapades är centrala för arkeologer, söker etnologins frågor i detta
sammanhang snarare efter personerna bakom föremålet, och den personens världsbild.
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1.2.2. Metod

Min metod för att genomföra denna undersökning grundar sig mycket i att söka och samla
information kring tidigare forskning samt att leta efter nedteckningar kring skålgropar och
älvkvarnar i allmänhet. För att hitta det arkeologiska materialet för undersökningen har flera
hemsidor använts, vilka främst är Fornsök, DiVA, Jstor, Academia.edu och Google Scholar.
Sökord som använts är skålgropar, älvkvarnar och hällristningar i kombination med arkeologi,
historia och ursprung. Detsamma gäller insamlingen av det etnologiska materialet, men då har
orden skålgropar, älvkvarnar och hällristningar istället kompletterats med folktro, mytologi,
religion, myter och kult. Besök har även gjorts till Dalarnas museum samt
fornlämningslokaler i landskapet för att få egna bilder och en egen upplevelse av det som
studien handlar om. Bildmaterialet är hämtat från Wikimedia commons, eller utgörs av
egentagna fotografier.

1.3. Presentation av källmaterial

Materialet i denna undersökning utgår främst från litterära källor som berättar om skålgropar
och älvkvarnar ur olika perspektiv och platser. De arkeologiska källorna fokuserar främst på
skålgroparna, deras historia och utveckling genom tiden samt deras plats i landskapet och
relation med andra hällristningar. De etnologiska källorna fokuserar mycket på berättelser
kring älvor och älvkvarnar som nedtecknats genom tiderna, främst från 1600-talet till mitten
av 1900-talet. Bland annat har etnologiskt material från Institutionen för språk och
folkminnen (Isof)/Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) använts, vilket i
fortsättningen kommer att förkortas med ULMA.

1.3.1 Källkritik

Viktigt att tänka på när det kommer till användandet av källor är ofta från vilket perspektiv
källan är skriven. I denna uppsats kan det handla om vem det är som berättar en historia eller
vem det är som skrivit ner och återberättar historien. Då flera av de källor som säger sig
återge folkets röst i den mening att de är nedtecknade ordagrant utifrån vad de intervjuade
personerna berättat, främst under 1900-talets folkminnes insamlingar, glöms ofta en viktig
aspekt bort: det är personen som intervjuar som ställer frågorna och som avgör vad som är
viktigt. Att sådana källor ofta kan uppfattas som ensidigt tendentiösa är alltså inte konstigt
trots att de utger sig för att stå för folkets röst. Detta är något som diskuteras utförligt av
Fredrik Skott i hans avhandling: Folkets minnen: Traditionsinsamling i idé och praktik
1919–1964 (Skott 2008). Då insamlingarna förr i tiden främst gick ut på att skapa en svensk
historia och lyfta fram sådant som kunde vara till hjälp för Sverige när det kom till att hävda
sig i omvärlden var insamlingarna fokuserade mot att samla in sådant som ansågs typiskt
svenskt. Det som inte bidrog till den svenska historien och kulturen på ett positivt sätt kan lätt
ha blivit bortglömt och utrensat för att än tydligare främja de bra sidorna.

Definitionen av begrepp som “arkeologiskt perspektiv” och “naturvetenskap” som används i
uppsatsen är också till viss del subjektiv och kan skilja sig åt mellan länder och individer. Hur
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mycket man än vill lämna nutidens föreställningar om världen bakom sig för att försöka förstå
våra förfäder och deras trosföreställningar kommer man aldrig helt att kunna frångå sitt
ursprung och sin egen världsuppfattning vilket gör att frågorna, urvalet av fakta och
diskussionen som förs i denna uppsats är högst färgade av skribenten. I andra händer hade
garanterat undersökningen sett annorlunda ut, men som skribent kan man bara göra sitt bästa
för att i möjligaste mån vara saklig, logisk och opartisk i tolkningen av både ens eget material
och andras.

1.4. Avgränsning

Avgränsningen för denna undersökning är först och främst Sverige. Detta innebär inte att all
litteratur som används är svensk utan utländska källor och material kan komma att användas;
däremot kommer tyngden och fokuset att ligga på svenska källor och material. En allmän
översikt över skålgropar och älvkvarnar kommer först att göras men för att begränsa
undersökningen kommer ett djupare fokus endast att läggas på skålgropar och älvkvarnar i
Dalarna.

Någon specifik tidsmässig avgränsning finns inte då skålgropar är en fornlämning som
existerat i Sverige sedan neolitikum fram till idag. Älvkvarnarna som företeelse i folktron
kommer att analyseras under hela perioden då de var i bruk. Vad vi vet idag är det från
omkring början på 1600-talet och in på 1920-talet. Eftersom fornlämningens hela “livstid”
behöver undersökas för att förstå dem ur både ett arkeologiskt och ett etnologiskt perspektiv,
är en tidsmässig avgränsning inte önskvärd.
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2. Forskningshistorik

Den tidigare forskningen som gjorts på detta område visade sig vara mindre än jag förväntat
mig när jag tog mig an ämnet, detta är positivt eftersom det ger stora möjligheter att
producera ny kunskap inom området, men det innebär också att det finns relativt lite etablerad
kunskap om ämnet. Forskningen som däremot har bedrivits består främst av: Älvkvarnskult i
sydvästra Uppland av Ingrid Henning (1981), Älvkvarnskult och offerkällor av Leif
Grundberg (2000), “Älvornas Arkeologi” av Joakim Goldhahn (2018) och Mellan älvor och
offerblod av Jenny Jansson (2018).

I Älvkvarnskult i sydvästra Uppland diskuterar Ingrid Henning (Henning 1981) ifall man kan
dra slutsatser om hur kultbruket kring älvkvarnar såg ut i relation till folklig läkekonst. Denna
text djupdyker i ett avgränsat område vilket bidrar till andra dimensioner än de ovan nämnda
texterna, då den diskuterar specifikt relationen mellan folklig läkekonst och älvarnskult.
Henning försöker även spåra kulten tillbaka i tiden vilket är något som jag själv tänkt
undersöka. Denna publikation är en helt och hållet etnologisk undersökning av
älvkvarnskulten och dess kopplingar till folklig läkekonst och folktro.

Leif Grundberg ger i Älvkvarnskult och offerkällor en uttömmande bakgrund till skålgropar
och kultbruket kring älvkvarnar med en hel del exempel och gamla nedteckningar från de
tidigare inventeringarna. Fokus i denna text ligger främst på mellersta Sverige (Uppland och
Västmanland) men den tar även upp en del teorier kring skålgroparnas ursprung och
användningar genom tiden vilket är högst relevant för denna undersökning. Utöver det
kopplar Grundberg även in naturligt förekommande gropar i sten och färskvattenkällor till
kulten kring älvor, vilket kan ge en del spännande diskussionsämnen och synvinklar då man
nuförtiden främst kopplar älvorna till skålgropar och inte till källor och andra naturliga gropar
(Grundberg 2000: 89–106). Detta är en främst etnologisk text då den fokuserar mest på
älvkvarnskulten och dess uttryck, men det finns även inslag av arkeologi då texten i grunden
utgår från den materiella fornlämningen – skålgropen.

“Älvornas arkeologi”, av Joakim Goldhahn, fokuserar som namnet antyder främst på älvor
och älvkvarnskult, men den visar även på en arkeologiska bakgrund till bruket av skålgropar
och undersöker om det finns någon längre kontinuitet mellan älvor och hällbilder. Texten
innehåller tabeller över olika praktiker som utförts i kombination med älvkvarnar samt av
vilka anledningar man uppsökte älvkvarnarna. Goldhahns fokus definieras aldrig men de
exempel och fallstudier som nämns är från Uppland eller Västmanland och jämförs ibland
med Sverige i sin helhet. Den ger även en översikt över de historiska källor som rör älvorna
(Goldhahn 2018: 210–215). Att denna text är tvärvetenskaplig tror jag inte det finns några
tvivel om då den både innehåller arkeologi och folkloristik.

Mellan älvor och offerblod, av Jenny Jansson (Jansson 2018), behandlar skålgropens ursprung
och diskuterar varför de skapades och vad de kan ha betytt för människorna som skapade
dem. Texten knyter an mycket till annan hällristningskultur i Sverige och analysen undersöker
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många aspekter av skålgroparnas relation till det omgivande landskapet såsom relationen till
boplatser, gravar och andra hällristningar. Denna studie är genomgående arkeologisk, då den
endast nämner skålgroparnas användning som älvkvarnar i inledningen utan vidare analys av
det.

Något som ingen av de ovannämnda texterna diskuterar är däremot hur älvorna kom in i
bilden och varför det som vi idag beskriver som skålgropar, naturliga håligheter och
färskvattenkällor förknippades så starkt med detta väsen under en så lång tid. Detta kommer
att undersökas i följande kapitel.
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3. Analys

3.1. Arkeologi kring skålgropar

Det finns idag en mängd olika teorier kring
varför skålgropar tillverkades och vad de
användes till. Följande avsnitt kommer kort
att presentera dessa teorier för att ge en bred
bakgrund kring ämnet med målet att i
slutändan kunna besvara frågan om huruvida
senare tiders bruk av groparna kan antas höra
ihop med några teorier kring groparnas
ursprungliga syfte.

Fig. 1. Skålgrop i Rågåker, Borlänge. Fotograf:
Tobias Andreasson (13/4-2022)

3.1.1. Skålgropar och hällristningar

Skålgropar återfinns inte bara i Sverige utan faktiskt på alla kontinenter i världen förutom på
Antarktis. Det äldsta fyndet av skålgropar i Europa hör till en neandertal-grav från Frankrike
som dateras till slutet av mellanpaleolitikum (Bednarik 2003: 3–17). Som beskrivet i
inledningen återfinns skålgropar i större delen av södra och mellersta Sverige, inklusive
Bergslagen (Grundberg 2000: 91), och upp längst kusten mot norr (Jansson 2018: 4). De
återfinns ofta i nära anknytning till andra former av hällristningar och dateras huvudsakligen
till bronsåldern. Däremot finns det även skålgropar som tillverkats tidigare, under stenåldern
och senare, under järnåldern (Grundberg 2000: 91). I ett försök att komma till bukt med
skålgropens ursprung behövs först en mer allmän genomgång av hällristningstraditionen i
Sverige; detta då skålgroparna räknas som en variant av hällristning och flera teorier anknyter
till detta.

Den “svenska” hällrsitningstraditionen sammanfattas på ett enkelt sätt av Jansson i Mellan
älvor och offerblod där hon beskriver att det finns två olika typer, en sydlig och en nordlig
hällristningstradition. Den sydliga dateras till bronsåldern (ca 1700 f.Kr.–1 e.Kr.) och består
av jordbruksristningar från dåtidens fasta jordbrukare. Den nordliga dateras främst till
mesolitikum och neolitikum (ca 8000/4000–500 f.Kr.) och består av vilt-/ jaktristningar från
dåtidens jägar-samlar grupper. Det är däremot ingen jämn fördelning av de två typerna; av de
över 25 000 hällristningsplatser som finns dokumenterade i Sverige har inte ens 100 tolkats
tillhöra den nordliga traditionen (Jansson 2018: 9–11). Enligt Rune Pettersson kan den
nordliga hällristningstraditionen liknas med förhistoriska grottmålningar då den främst består
av djurmotiv och tolkas ha kopplingar till jaktmyter. De vanligaste avbildningarna visar
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människor, båtar, fiskar, fåglar sälar, valar, renar och älgar. Den sydliga
hällristningstraditionen, ofta bestående av så kallade jordbruksristningar eller
skeppsristningar, visar oftast djur, tamdjur, fotsulor, handflator, vapen, vagnar, hjul, hjulkors,
redskap, träd, människor, skepp, solen och skålgropar. Pettersson beskriver att dessa ristningar
är mycket yngre, mer schematiska och mer fristående från varandra än vad de nordliga
hällbilderna är från varandra (Pettersson 2011: 2–3). Jag tolkar det som att bilder i den
nordliga traditionen hör ihop mer än vad de gör i den sydliga.

3.1.2. Teorier kring skålgroparnas ursprung och användning

Jansson beskriver att de äldsta skålgroparna i Sverige återfinns vid megalitgravar från
neolitikum och att groparna verkar ha ingått i en tidigare variant av begravningssed som
föregår bronsålderns hällristningar. Det finns däremot även skålgropar på gravar från
bronsåldern, järnåldern och även från medeltiden i Sverige vilket ger den möjliga
begravningsseden en lång kontinuitet (Nilsson 2017: 89; Jansson 2018: 10). Det kan ha rört
sig om en förfäderskult där man offrade exempelvis dryck och frön eller säd till sina förfäder i
skålgroparna på takstenen till deras megalitgravar. Christian Horn diskuterar att detta är en
möjlig teori, men poängterar att det enda vi vet om skålgropar är hur de använts i senare tid;
teorierna är endast spekulationer, ofta utifrån senare tiders bruk av älvkvarnar vilka inte bör
ses som en trovärdig källa för skålgroparnas ursprung. Varför skålgroparna skulle vara
kopplade till förfäderna eller varför de skulle vara värdiga symboler för dem framgår däremot
inte (Horn 2015: 32). Det visar tydligt på den svårighet som finns kring att komma fram till
skålgroparnas ursprungliga användningsområde.

Jansson lägger fram att tidigare forskning, av bland annat Johan Ling, beskrivit att de flesta
hällristningar återfinns efter bronsålderns strandlinjer, medan merparten av skålgroparna
återfinns på högre platser i landskapet. Detta skulle betyda att skålgroparna är en tidigare
konstruktion än de övriga hällristningarna, då de kan antas ha tillverkats då strandlinjen låg
högre upp. En teori som växt fram ur detta är att skålgroparna skulle ha tillverkats av
sen-neolitiska agrara grupper eller samhällen och använts som gränsmarkörer mot andra
grupper. Denna teori har däremot Jansson till viss del omkullkastat genom att applicera data
över alla hällristningar respektive skålgropar i Sverige på en höjdkarta från lantmäteriet.
Janssons resultat visade att merparten av skålgropar inte ligger speciellt högt i landskapet och
att det inte går att utläsa någon större skillnad mellan hur skålgroparna ligger i landskapet
gentemot resterande hällristningar. Jansson poängterar visserligen att detta kan skilja sig
beroende på vilka lokaler man undersöker och att det på vissa platser finns större skillnader än
på andra (Jansson 2018: 12, 16–18, 39–40, 51). Att skålgroparna kan ha fungerat som
gränsmarkörer tycks däremot inte vara motbevisat ännu.

Jansson beskriver också några mönster som framgått genom tidigare forskning kring
skålgropar. De verkar bland annat ha varit placerade närmare bronsålderns bosättningsplatser
än vad hällristningar med figurmotiv varit, och skålgropar har visat sig ha olika
koncentrationer: antingen finns det få stenar med flera skålgropar i varje eller fler stenar med
få skålgropar per sten. Bilderna på större hällristningslokaler som föreställer figurer är också
djupare knackade i stenen än vad skålgroparna är, medan det på mindre lokaler är
skålgroparna som är djupare knackade än de figurativa bilderna. Detta har tolkats som att man
utfört en typ av ritual, bön eller önskan på samma ställe vid återkommande tillfällen och att
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man hela tiden knackat figuren eller gropen djupare så länge man återupprepat samma ritual,
bön eller önskan. De figurer och gropar som är grundare än andra skulle då tyda på ett kortare
rituellt bruk än hos de djupare hällristningarna. Denna tolkning skulle även kunna förklara
varför vissa motiv verkar vara återkommande på flera ställen och ibland även på samma
stenhäll där det redan finns likadana ristningar (Jansson 2018: 9, 12): de är alltså en ny önskan
men med liknande motiv och betydelse som de andra, men eftersom den är ny behövs en ny
ristning eller grop. På bilden nedan tycks en del skålgropar vara djupare ristade än
bildristningarna medan andra är lika grunda vilket enligt ovan nämnda teori skulle innebära
att betydelsen bakom de djupare groparna varit aktuell längre eller mer frekvent, exempelvis
att en bön har utförts oftare än andra.

Fig. 2. “Runohällen” i Gerum med flera ristade båtar och skålgropar. Fornsök: RAÄ: Tanum 311:1,
L1967:2493. Källa: Wikimedia commons.

Till de vanligaste teorierna hör att groparna skapades för att användas i offerceremonier, där
det som skulle offras placerades i groparna. Dessa offer tros ha handlat om allt från mat (som
bär eller mejeriprodukter) till kroppsliga offer som sädesvätska eller blod från djur. Enligt
Jansson finns det däremot forskare som motsätter sig att skålgroparna skulle ha offersyften,
detta på grund av att många skålgropar återfinns på lodräta ytor vilket gör det svårt, om inte
omöjligt, att lägga offer i dessa gropar (Jansson 2018: 12). Att regnvatten samlas i groparna är
logiskt, men även det gäller endast för de skålgropar som är skapade i horisontellt läge. Vi vet
dock inget om huruvida vattnet som samlades i groparna hade någon betydelse för det
förhistoriska folket (Horn 2015: 32).

En annan teori är att skålgroparna skapades för att man som jordbrukare strödde ut stenmjölet,
som bildades vid tillverkningen av gropen, på sina åkrar i fruktbarhetssyfte. Den
bakomliggande tanken är att stenen hade en speciell kraft som man på ett sätt överförde till
sina åkrar genom att strö ut en del av stenen på åkern (Karlsson 2009: 10–11). Sägner från
Europa berättar om hur skålgrops-pulver (stenmjölet från tillverkningen av gropen) även
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användes i medicinskt syfte så sent som in på 1900-talet (Jansson 2018: 12).

Att eld har förekommit i en del skålgropar finns det flera bevis för, men vad detta innebär är
oklart och när elden förekommit är om möjligt än mer svårt att säga. Brännmärken som man
funnit i skålgropar kan ha uppkommit i kombination med ritualer eller offer i groparna, men
då inget av det brända materialet går att återfinna är det svårt att säga säkert (Jansson 2018:
12). Horn diskuterar att elden förmodligen är en senare händelse då vatten och erosion borde
förstört alla spår av brännmärken om de tillkommit i tiden för skålgropens skapelse (Horn
2015: 32), vilket i de flesta fall förmodligen är för mer än 2000 år sedan.

Spår av krukskärvor och bränd lera har hittats i en del skålgropar på mindre platser närmare
bebyggelse medan det inte har återfunnits i kombination med större hällristningsplatser längre
från bebyggelsen (Goldhahn 2008: 18). Detta kan kopplas till något som Jansson beskriver,
om att enklare hällristningsplatser där skålgropar dominerar ger ett större arkeologiskt
fyndmaterial än mer komplexa hällristningsplatser. Hon tolkar detta som att de mindre
platserna användes i mer vardagligt bruk medan de större användes för ett mer rituellt bruk
vid enskilda tillfällen (Jansson 2018: 9).

En långlivad men numera av flera forskare dementerad teori är den om att skålgroparna skulle
vara könsmarkörer på grund av att de återfinns mellan benen på människofigurer med långt
hår, vilka tolkas vara kvinnor. Skålgropen skulle då symbolisera det kvinnliga könet. Det som
motsäger denna teori är dock att man funnit skålgropar mellan benen på både djurristningar
och människofigurer som, utöver skålgropen, är ristade med tydligt manliga könsorgan
(Jansson 2018: 12–13).

Lars Erik Nilsson framhåller i sin bok Hällristarens språk att skålgroparna tillsammans med
streck och linjer, inristade i stenar och stenhällar, kan vara en variant av primitivt skriftspråk
som även hade räknemöjligheter (Nilsson 2012). Skålgropar i kombination med
figurristningar har tolkats kunna tyda på rörelse, kraft eller riktning. En eller flera skålgropar i
kombination med en figur skulle kunna visa på rörelser åt speciella håll, snabba rörelser eller
stor kraft. En annan tolkning är den att skålgropar fungerade som en typ av universell symbol,
något som skulle kunna kännas igen var i världen man än befann sig och som hade liknande
betydelse överallt (Jansson 2018: 13). Denna teori har uppkommit på grund av att det som
sagt finns skålgropar över nästan hela världen. Följande bild visar på en hällristning med
flertalet skålgropar i kombination med andra figurer.
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Fig. 3.
Hällristning i
Vitlycke,
Tanum.
Fornsök: RAÄ:
Tanum 1:1,
L1968:7678.
Källa:
Wikimedia
commons

En möjligt teori som Grundberg presenterar handlar om att traditionen kring skålgroparna kan
ha genomgått en rollförändring nångång mellan neolitikum och bronsåldern. Denna
förändring menar han innebär att skålgroparna gick från att ha en rituell betydelse under
neolitikum till att ha en mer vardaglig betydelse under bronsåldern, vilket även skedde i
samband med hällristningstraditionens framväxt. Skålgroparnas rituella betydelse är då främst
kopplad till förfäders- och fruktbarhetskult (Grundberg 2000: 91–92). Vad den “vardagliga”
betydelsen innebär beskrivs inte men förmodligen innebär det att man inte längre utförde
officiella ritualer och offringar vid skålgroparna men att vissa traditioner på vissa platser ändå
kan ha levt kvar och utövats av mindre grupper eller hushåll med mindre rituell/ceremoniell
betydelse än tidigare.

Då en hel del teorier har nämnts i detta kapitel kommer här en snabb sammanfattning. Först
hade vi teorien om skålgropar som begravningssed och eventuell förfäderskult. Sedan kom
teorin kring skålgroparnas annorlunda placering i landskapet och som gränsmarkörer. Efter
det presenterades en del allmänna mönster kring skålgroparnas placering i landskapet utifrån
Janssons undersökning följt av teorin kring skålgropar och hällristningar som lämningar efter
ritualer, böner eller önskningar som eventuell förklaring till varför det kan finnas mängder av
gropar på ett och samma ställe. Att skålgroparna skulle använts i offerceremonier eller för att
samla upp vatten presenterades efter det följt av teorier kring stenmjölet
användningsområden. Man kan se att eld har förekommit i kombination med groparna någon
gång i tiden men det tycks inte ha något att göra med groparnas skapelse utan är en senare
företeelse i möjlig kombination med någon på platsen utförd ritual. Till sist nämndes teorierna
kring skålgroparnas möjliga funktion som ett primitivt skrift- eller räknespråk – att de
tillsammans med andra linjer och streck skulle kunna visa på “levande” hällristningar eller att
de var en typ av universell symbol som skulle ha liknande betydelse var man än befann sig i
världen.
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3.2. Etnologi kring älvkvarnar

Från 1200- och 1300-talen i närheten av Leksand har man funnit rituella depåfynd i
Västannortjärns vatten som tolkats som spår efter en offersedvänja – en sedvänja som trots en
då officiell kristen religion i Sverige har tolkats som ett exempel på hur hedniskt bruk
införlivats i “en ‘folkligt’ religiös föreställningsvärld” jämte den kristna tron. “Fynden i sin
kontext speglar emellertid även föreställningar om landskapet, ett landskap som fortfarande
uppfattas som bebott och påverkat av överjordiska väsen och i vilket människorna varit
tvungna att handla efter bestämda rituella mönster” – (Ersgård & Hållans 1996: 24). Detta
beskriver väl den värld som människorna efter vikingatiden ansåg sig leva i, en värld fylld av
väsen, magi och vidskepelse som var ständigt närvarande och hela tiden användes för att
förklara till synes oförklarliga saker. Följande avsnitt avser påvisa just denna
föreställningsvärld och kulturen kring älvkvarnar.

3.2.1. Älvor

Ett av många väsen som
människorna trodde på var
älvorna som brukar räknas
till de underjordiska i den
folkliga föreställningsvärlden
och som oftast framställs
som små barn eller kvinnor i
dockstorlek (manliga älvor
finns också men de är
ovanligare), ibland med
vingar på ryggen. De kunde
även ta andra former,
exempelvis som djur av olika
slag (främst som grodor &
insekter) eller helt enkelt
vara osynliga för
människorna. De kunde även
som Johan Egerkrans (2013)
beskriver det ses “som vit
dimma över en fuktig äng”
(Egerkrans 2013: 22 & Wall
2021: 111).

Figur 4: Älvalek. Av: August
Malmström (1829–1901).
Källa: Wikimedia commons.
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Älvorna är främst kända för sina älvdanser i gryning och skymning som ofta lämnar efter sig
svampar växande i den ring i vilken älvornas dans gick, även kallade älvringar. Älvringarna
kunde även bestå av en iögonfallande ring av gräs (Egerkrans 2013: 27 & Goldhahn 2018:
221). Följande berättelse från Dalarna, nedtecknad år 1929, beskriver just älvornas dans och
utseende:

Älvdansar eller älvlek var bruna fläckar i gräs, där ingenting ville växa, där
sa dom att älvuna ha dansa. Dä va e gumma som bruka tala om sånt där. Ho
så åt oss, att vi skull int få bada för mycke, för då kunne älvuna ta oss å dra
ner i sjön. - Jo, ho beskrev att dä va små varelser som dansa nakna å mä
utslaget hår.
(ULMA 10955 s.4)

Figur 5: Fairy ring. Källa: Wikimedia commons

Älvor är i folktron kända för att vara ett lättretligt väsen som ofta hämnas på oaktsamma
människor som stör dem genom att ge människorna diverse sjukdomar. Speciellt små barn
troddes vara extra känsliga mot älvorna som på natten brukade suga på barnets tår och fingrar
så att de inte fick någon sömn och deras tår och fingrar blev alldeles skrynkliga. För att bota
älvornas sjukdomar, som man ofta trodde att älvorna blåste på en, var det vanligaste att man
försökte bota lika med lika. Älvornas sjukdomar, även kallade älvablåst, som ofta yttrade sig
genom hudutslag, kunde man försöka blåsa bort. Bland annat kunde man med en blåsbälg
skapa ett motblås för att bli kvitt älvablåsten. Man kunde även blåsa genom en ihålig
nässelstjälk, antingen direkt på den sjuke eller ner i vatten med vilket man sedan baddade de
sjukes utslag. Man kunde även låta rök från eldad älvnäver (lungmossa) svepa över sina
utslag. Ett annat sätt att försöka göra sig kvitt älvorna och bli av med deras sjukdomar var att
gå till ställen som förknippades med älvorna eller till det stället där man trodde sig ha stört
älvorna och offra till dem där. Dessa älvornas tillhåll beskrivs främst vara älvringar och
älvkvarnar men även jordhögar, gravrösen och jättegrytor. Offergåvorna var ofta små ting som
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nålar, knappar, mynt och fina stenar men det var även vanligt att man smorde älvkvarnen med
fett, ister eller smör vilket skulle underlätta älvornas kommande dans. Man kunde även
tillverka små dockor av tyg, hår och naglar från den sjuke att offra vid älvkvarnar för att få
älvorna att ta bort sjukdomen (Egerkrans 2013: 22–27, Goldhahn 2018: 210–212 & Wall
2021: 111–117). I samband med sina offer kunde man även säga en ramsa, exempelvis “lek
med den här och låt N.N. vara ifred”. Det var viktigt att det skedde på en torsdag vid
skymningen. Det var även viktigt att man inte såg tillbaka på älvkvarnen efter att man gjort
sitt offer och/eller sin smörjning för bästa verkan; det finns berättelser om att dockorna skulle
kastas bakåt över axeln när man yttrade ramsan då man inte fick titta på stenen (Henning
1981: 92–95; Goldhahn 2018: 214). I det etnologiska materialet finns flera berättelser som
knyter an till offer och smörjningar vid älvkvarnar. Likt följande citat från 1928 av en
hushållerska i 82-års åldern från Uppland som beskriver uppväxten i en familj där tron på
älvor var stark:

När man var barn, kunde man inte få minsta ondt, utan att dom skulle
[skulde] nappa några ögonhår och gå till älvkvarnar med dom och smörja.
(ULMA 2774:3)

Tora Wall (2021) beskriver i den nysläppta boken Folktrons väsen: Encyklopedi att älva är
femininformen av alf. Alfer var ett väsen som i den fornnordiska mytologin var starkt
förknippat med guden Frej och som likt älvorna var underjordiska väsen. Utöver det anser
många forskare att det inte finns någon större koppling mellan de fornnordiska alferna och
den senare folktrons älvor. Däremot poängterar Wall att föreställningar om alfer tros ha varit
störst i Västsverige där kulten kring Frej var som starkast, och i Västsverige är även
förekomsten av älvkvarnar väldigt stor (Jansson 2018: 4, 15 & 67). Om alvernas roll i det
fornnordiska samhället förtäljer inte skriftliga källor mycket mer än att man höll alfablot som
sammanföll med höstslakten. Wall nämner en saga (Kormaks saga från 1200-talet) i vilken
man skall blota en oxe till alferna varefter blodet skulle “gjutas över högen där de bor”. Att
offra till alferna gjordes förmodligen för att bringa god skörd och fruktbarhet hos både
människor och djur (Wall 2021: 117, 204–205). I den fornnordiska mytologin bodde alferna
och Frej i Alfheim och enligt Wall finns det även uppteckningar om att ett geografiskt område
som idag skulle innefatta Bohuslän, Dalsland och Västergötland kallades för just Alfheim.
Detta område innehåller både gravfält och stora mängder hällristningar från bronsåldern vilket
då även innefattar skålgropar/älvkvarnar. Detta stora område har tolkats som en centralplats
för fruktbarhetsriter vilka vi tyvärr vet väldigt lite om (Wall 2021: 206).

3.2.2. Älvkvarnar

Så sent som in på 1900-talet användes älvkvarnar i Sverige i kombination med folklig
läkekonst för att råda bot på diverser sjukdomar som troddes vara orsakade av älvorna och
deras magi. Namnet älvkvarn kommer från att man i folktron trodde att älvorna malde sin säd
i dem (Grundberg 2000: 90; Jansson 2018: 12). En av de i Sverige äldsta källorna där
skålgropar går under ett annat namn kommer från Johannes Bureus som var Sveriges första
riksantikvarie vid sekelskiftet 1500–1600-tal. I en anteckningsbok kallar Bureus skålgropar i
Uppland för “Elfkällor”. Även i Tyskland finns från 1600-talet källor på att skålgropar dels
kallades “offerstenar” samt att de var förknippade med älvor på samma sätt som i Sverige
(Jansson 2018: 10–11). Kormaks saga, som nämndes ovan, berättar utöver alfblot även om
kämpen Torvard som får ett sår som aldrig läker. Hustrun föreslår då att han ska gå och stryka
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blod på en sten som det bor älvor under (Goldhahn 2018: 215) vilket liknar de senare
trosföreställningarna om älvkvarnar.

Grundberg hävdar att man genom att se till groparnas utformning och omgivning kan skilja
mellan förhistoriska skålgropar och de senare tidernas älvkvarnar. Han menar bland annat på
att älvkulten ofta även “utövats i anslutning till naturligt bildade gropar och andra formationer
i stenar och berghällar”. Däremot finns många källor på att flera av bronsålderns skålgropar
använts inom kultbruk ända in på 1900-talet. Fornlämningar från flera tusen år tillbaka i tiden
har alltså använts så sent som för knappt hundra år sedan, och syftet förmodas ha en del
likheter med groparnas ursprungliga funktion. Både Henning (1981) och Grundberg (2000)
beskriver älvkvarnskulten som extra stark i skålgropsrika områden som Uppland och
Västmanland, och trots en total avsaknad av hällristningar från bronsåldern i Bergslagens
skogsbygder har tron på älvor och kulten kring älvkvarnar varit stark även där. Däremot har
den där främst varit knuten till naturligt och märkligt formade stenar och inte skålgropar – vid
en inventering av platser kopplade till älvkvarnskult i norra Västmanland bestod de allra flesta
platserna av naturliga gropar. Dessa stenar kallades även under 1800-talet för “smörjstenar”
eller “trollstenar” utöver älvkvarnar och kulten var så stark att den till och med namngav vissa
platser, som Kvarnberget eller ett torp vid namn Smörjsten (Grundberg 2000: 92–93).

En berättelse från Södermanland berättar om älvkvarnar (“elffkällor”) som dels användes som
offerkällor, för att bota älvablåst, men vattnet från groparna användes även som medicin mot
svaga ögon (Nilsson 2017: 29). En annan uppteckning om att vatten, från vad som kan tolkas
som älvkvarnar, har använts som medicin går att hitta i Johan Henrik Schröders avhandling:
Om Jättegrytor i Sverige från 1842. I den beskrivs hur folk kunde komma och samla upp
regnvattnet i tron om att det var magiskt hälsovatten eller att det kunde användas som helande
ögonvatten. Denna text handlar dock främst om jättegrytor som är större urgröpningar i berget
än de små skålgroparna, men det finns emellertid beskrivningar av att älvor har uppenbarat
sig vid dessa, vilket har lett till en beskrivning av jättegrytor som “ofta af allmogen kända
under namn af Elfkällor” (Schröder 1842: 18). Detta tyder på att det inte enbart är skålgropar
och ringar i gräset som tillskrivs älvorna, trots att detta verkar ha blivit normen idag.

Schröder beskriver att det på en bergholme i Södertörns skärgård “förekomma dylika elfkällor
till stor talrikhet” och då holmen går under namnet Elfsnabben har den förmodligen fått sitt
namn därifrån (Schröder 1842: 18). Även Grundberg beskriver hur det fanns en folklig
källkult vars syfte, i likhet med älvkvarnskulten, var av sjukdomsbotande karaktär där man
även offrade liknande av föremål (“nålar, mynt och andra småting”) (Grundberg 2000: 96).
Huruvida sjukdomarna som botades var tillfogade av älvorna och offren som gjordes i
källorna var till för att komma på god fot med älvorna igen står inte beskrivet.
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Fig. 6. Jättegryta från Stockholmsåsen, nu belägen i Uppsala utanför SGU (Sveriges Geologiska
Undersökning). Fotograf: Tobias Andreasson (19/5-2022)

Ett intressant perspektiv på älvkvarnskulten beskrivs av Henning (1981). Han utmålar
placeboeffekten, alltså en stark övertygelse om ett visst resultat vilken i sig själv ökar
sannolikheten för det resultatet, som viktig för att något som en älvkvarnskult ska kunna
etablera sig. I en tid av okunnighet, nöd, dåliga bostäder och bristande hygien behövdes tro
och förväntan i människors vardag. När orsaken till sjukdomar ännu var okänd och de ofta
tillskrevs onda andar, kunde placeboeffekten hjälpa människor att komma på fötterna, trots
avsaknaden av, och kunskapen om, vetenskapliga läkemedel. I detta fall handlar det om att
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man vid sjukdom verkligen trodde på att man kunde bli frisk av att smörja och offra vid
älvkvarnar (oftast utfört av en “klok” gumma vilken man hade större förtroende för än den
vetenskapliga läkarkonsten) (Henning 1981: 87–88).

Varför var det då ingen som uppsökte älvkvarnsstenar och tog pengarna som offrats där?
Svaret bygger på den folkliga övertygelsen att man i och med offret förde över sjukdomen till
stenen, och den som tog bort offret skulle då drabbas av den istället (Henning 1981: 88). En
sjukdom var alltså inte borta för gott utan endast överförd till ett annat kärl. Det finns däremot
även uppteckningar över personer som faktiskt tog rätt på pengarna. Det rör främst pojkar
som beskrivs som okunniga om den fara det skulle medföra att ta pengarna, eller så var de
helt enkelt för frestade av dem (Henning 1981: 91). En G. Göransson berättar om ett
barndomsminne om en sten som kallas Smörjstenen mellan Ljusnarsberg och Hjulsjö. I stenen
har man satt bort värkar och sjukdomar i hål: “De har borrat många hål i stenen och däri har
de satt in de onda och sedan satt en stopp i hålet.” Tog man bort stoppen och det som var lagt i
hålet skulle man drabbas av ont: “Men inte blev jag sjuk, fastän jag brukade gå dit och taga
upp kopparslantar, som låg i hålen” (ULMA 6775 s.4).

3.2.3. Annan folktro kopplad till älvkvarnar och skålgropar

Utöver älvorna är det inte många folkliga föreställningar eller väsen som kan kopplas till
skålgroparna, men på vissa platser finns berättelser om jättar som sägs vara de som på något
sätt skapat groparna. Per Nilsson (2017) nämner exempelvis en historia från Södermanland
om en häll vid namn Jättehällen. Namnet sägs ha kommit av att en jätte ska ha fallit ner på
stenen och “nederstödt” hålen som finns i hällen vilka i själva verket är skålgropar. Man
trodde nämligen att berg och sten varit mjukare i forntiden när jättar fortfarande vandrade på
jorden (Nilsson 2017: 28). Från Öland finns en historia om skålgropar på ett gravklot beläget i
Folkeslunda. Groparna i stenen sägs vara skapade av jättar som tävlat med varandra genom att
kasta sten (Goldhahn 2018: 218).

Liknande berättelser finns även från Gagnef i Dalarna där det berättas om en jättinna som
skulle kasta sönder kyrktornet men som i kastögonblicket ramlade och stötte in märken i
stenen med händerna och ansiktet (Gagnér 1985: 23). Huruvida det rör sig om skålgropar eller
hur dessa märken ser ut nämns inte och stenen verkar inte finnas med som en fornlämning i
Fornsök vilket gör att det svårt att undersöka eventuella kopplingar till älvkvarnar.
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3.3. Fokus på Dalarna

I Dalarna finns omkring 20 platser med skålgropar, främst i de mellersta och södra delarna.
En datering på groparna är svår att få till men dateringarna går tillbaka till omkring 2000
f.Kr.–0. Wehlin och Lannerbro Norell (2016) beskriver i sitt kapitel i Arkeologi i Dalarna hur
skålgropar ofta återfinns på “impediment och uppstickande bergsryggar i åkrar och
betesmarker”. Alternativt finner man skålgroparna på toppen av berg/kullar eller vid dess fot.
En tolkning utifrån detta är att groparna var “orienterande för beskydd och rening av
betesdjur”. Skålgropsstenar kallades ofta för offer- eller altarstenar men sådana förekom även
utan gropar. Offerstenarna förknippas oftast med sommarbetet ute på landsbygden. Detta
jämför Wehlin och Lannerbro Norell med skålgropar i norska fjällområden som i modern tid
används av bönderna när de ska förflytta boskap till sommarbetet. Intressant är att dessa
skålgropar nästan alltid ligger i nära anslutning till vatten och bra betesmarker, vilket liknar
deras förekomst på fäbodvallarna i Dalarna (Wehlin & Lannerbro Norell 2016: 205–206).
Fäbodar (se figur 7) är en samling byggnader som endast beboddes under sommaren då djuren
var på sommarbete.

Enligt Janssons undersökning av skålgroparnas placering i landskapet i förhållande till
forntida boplatser ligger inga av Dalarnas skålgropslokaler inom 200 meters avstånd från
bosättningarna (Jansson 2018: 30). Det gör Dalarna till det enda landskapet i södra Sverige
som påvisar tydliga bevis på att man inte bott i närheten av skålgroparna. Dalarna må vara det
landskap med minst andel skålgropar i den södra delen av Sverige men även några landskap
norr om Dalarna påvisar närmare avstånd mellan groparna och bosättningarna trots ännu färre
skålgropsförekomster. De fäbodar som sägs ligga nära skålgroparna verkar alltså ha
tillkommit under senare tid.

Figur 7:
Sommarlandskap
med fäbodar.
Studie från
Nordlandet. Av:
Anna Boberg
(1864–1935).
Källa: Wikimedia
commons.
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En berättelse från Grytnäs i Dalarna berättar om en kvinna vars älvkvarn som hon offrade vid
blev sönderslagen. Hon såg då till att skaffa en ny älvkvarn men fick inte behålla den heller då
den sänktes ner i älven. Efter det fick hon helt enkelt lov att använda sin egen spishäll som
älvkvarn (Henning 1981: 96). Hur hon “skaffade” sig en ny älvkvarn framgår inte och inte
heller vem eller vilka som såg till att förstöra för kvinnan. Det finns dock flera berättelser som
beskriver hur bland annat kyrkans personal förstört älvkvarnar, ofta till sin församlings stora
bedrövelse (Henning 1981: 96; Grundberg 2000: 99–100; Goldhahn 2018: 218).

Nedan följer en historia från Grytnäs i Dalarna som skulle kunna ha kopplingar med historien
om gumman och hennes älvkvarnar, som hon inte fick behålla, då det finns vissa likheter
kring älvkvarnarnas öden:

Älfvorna föreställas merändels såsom hulda och välgörande varelser och
ännu visas elf-altaren, der offer (‘älfa-blot’) anstäldes för sjuka. - Detta
påminner mig om ett dylikt elf-altare eller, som det ock kallas, ‘Elfqvarn’,
hvilket jag i min barndom sett.

Denna berättelse är “Insändt af Kyrkoh. A. Forssberg 1876” som vi i detta fall får anta är
informanten i historien. Efter det följer en berättelse om att han när han sett älvkvarnen
insmord och med mynt i ville ta pengarna, men att hans följeslagare hindrat honom och
berättat att “dessa penningar voro offrade af sjuka, hvilka och med detsamma smort
elfqvarnen, för att genom elfvornas bevågenhet och hjelp bli befriad från sin sjukdom.”. De
berättade även att offringen skulle ske en torsdagsnatt. Älvkvarnen hade när detta skrevs
tyvärr blivit sönderslagen och kastad i ån av skolbarnen, men Forssberg avslutar med att
berätta att “äldre personer hafva ihopsamlat styckena och fört dem till ett anat ställe, der
vidskepelsen ännu fortfar” (ULMA 90:39).

Carl Larsson i By har nedtecknat en del rörande älvkvarnar och älvor i Avesta-trakten och
berättar bland annat att barn kunde få älvorna, “en sorts små maskar mellan hull och skinn”
som kunde botas genom att smörja en älvkvarn. Man skulle smörja älvkvarnen med ister
motsols i solnedgången, och efteråt skulle man även smörja in barnet med samma ister. Denna
lilla rit skulle utföras tre torsdagskvällar i rad och man skulle även slänga en slant eller ett par
knappnålar efter sig när man gick (Larsson i By 1968: 250–251) Här återkommer traditionen
om att slänga offret över ryggen för att inte se stenen när man var klar. Vidare beskriver
Larsson även att endast vissa personer fick smörja älvkvarnar; oftast kvinnor som därav
ibland fick smeknamnet “smörjemadammer” (Larsson i By 1968: 251).

En historia om ett flyttblock innehållande älvkvarnar som finns nedtecknad i En dalasockens historia
av Carl Larsson i By berättar om hur blocket enligt tradition blivit ditkastat av en jätte (Fornsök
inventeringsbok: L2001:1169). Det beskrivs hur det förr i tiden på Fornbyklinten bodde tre
jättar som alla var trötta på kyrkklockorna nere vid älven. Jättarna bestämde sig då för att
förstöra kyrkan genom att kasta sten på den, vilket de i tur och ordning gjorde. Det gick dock
inte så bra då den första jätten endast kom en liten bit (till Gubbgärdet som var en äga i
Fornby). Den andra jätten kom längre, men hans sten landade i Trollgärdet, och den tredje
jättens sten kom nästan fram till kyrkan men landade vid Vadsbro och fick senare namnet
Spånhällen (Larsson i By 1968: 253) för att man förut satt och spann på den enligt Fornsök.
Spånhällen är stenblocket som innehåller älvkvarnar.
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Fig. 8. Egengjord karta
över det berörda
området i sagan med
pil mot norr. Skärmbild
från Fornsök med egna
symboler. Blå cirkel är
Fornbyklint. Röd
stjärna är Fornby där
den första stenen sägs
ha landat (var exakt
Gubbgärdet ligger
finns inte att hitta).
Lila pentagon är den
förmodade platsen för
den andra stenen; då
skogsområdet åt öster
heter Trollberget vore
det rimligt att
ängsmarken (gärdet)
ned mot ån är
Trollgärdet (det är
dock inte heller 100%
säkert exakt var det
låg, detta är endast en
uppskattning).
Fornsöks markering
med R symbolen är
Spånhällen och alltså
tredje stenen. Strax
nedanför denna syns
ett kors, vilket tolkas
vara kyrkan som
jättarna ville kasta
sönder.

En uppteckning från Norrbärke i Dalarna berättar om att när barnen fått “älvbläster” (möjligen
nässelfeber) skulle man ta vatten ur en “älvgryta” och bada barnet med, vilket sedan inte fick
torkas bort utan skulle självtorka. När man tog vatten från hålorna skulle man även offra
något, “knappnålar och annat” (ULMA 10955 s.3), vilket framgår i följande citat från 1929:

Dä va så, att dom skull intä tordäs ta vattn utan tä lämna nå i ställe.
(ULMA 10955 s.3)

Från Dalarna finns flera uppteckningar om att man fick “älvorna” (blev sjuk) på grund av att
man stod ute och kissade och att älvorna då kunde ta sig in i kroppen genom strålen. Älvorna
“kunn gå ättär strängen motströms opp i kroppen” så att man blev sjuk (ULMA 2173:4
s.64–65):
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Älvsved var ett utslag, mest omkring livet. Det var rött och ettrigt. Det kunde
man få, om man stod ute och kastade vatten, då kunde älvorna komma
motströms in i kroppen.
(ULMA 2173:4 s.63)
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4. Diskussion och slutsats

4.1. Älvkvarnar: folktro, ursprung och mer än bara älvor?

Älvorna var som tidigare beskrivet underjordiska väsen som bland annat visade sig över
jorden för att dansa och mala säd i älvkvarnarna. Varför just älvkvarnarna skulle vara
passande för älvorna att mala säd i eller att dansa på eller runt är det ingen som tycks
beskriva, endast att man genom att smörja groparna skulle göra det lättare för älvorna att
dansa där i framtiden och på så sätt blev man även på god fot med dem. Främst verkar det
handla om en typ av offerkult som gick ut på att bli vän med tidigare förargade älvor och att
då även bli av med de sjukdomar som älvorna ska ha tillfogat. Man skulle därav kunna
kategorisera älvkvarnskulten som en variant av folklig läkekonst vilket även Henning
diskuterar (Henning 1981: 97). Utöver älvorna kan man även konstatera att jättarna haft en
del att göra med skålgroparna utifrån de berättelser som presenterats tidigare. Det verkar ha
varit en relativt vanlig trosuppfattning att groparna var skapade av jättar, vilket kan bero på att
man själva inte förstod groparnas ursprungliga användning. En förklaring var att de tillhört
något väsen och man kan då ha tänkt att jättarna, som var större versioner av människorna,
passade som förklaringsmodell då exempelvis deras fingrar kunde ha gjort groparna. Sedan
fanns även föreställningen om att sten och berg var mjukare i forntiden vilket skulle kunna
förklara varför groparna ser så intryckta ut. Ingenstans ges någon anledning till varför inte
älvorna själva skulle ha skapat groparna när det ändå var de som använde dem, men
förmodligen beror det på att älvorna ansågs vara så små. Det finns inte heller nedtecknat
någonstans varför man just trodde att älvorna malde sin säd i groparna, bara att de gjorde det.
Denna föreställning tänker jag själv kan bero på att groparna efterliknar små mortlar, i likhet
med de som människorna själva kunde använda som redskap för att i mindre skala mala
exempelvis säd i. I större skala använde man istället en kvarnsten, varav ordet ‘älvkvarn’ kan
tänkas härstamma.

De folkliga föreställningarna som rör älvkvarnar kunde inte ha fått ett sådant kraftigt
genomslag om inte folk trott på dem. Tro och förväntan är starka faktorer i människors liv och
förklaras idag genom placeboeffekten som tidigare beskrivet. Då personer förr verkligen
trodde på att de kunde bli friska av att offra vid älvkvarnar ledde det i många fall till att
personerna faktiskt blev det också, trots bristen på modern medicin. Det finns även den
motsatta effekten som kallas för nocebo och innebär att om man förväntar sig ett dåligt
resultat kommer det i högre grad att inträffa än om man förväntat sig något bra. Även detta
går att applicera på dåtidens föreställningar om älvkvarnar när det kommer till varför man inte
gick tillbaka efter ett tag och hämtade sina offrade föremål igen eller till en annan älvkvarn
och tog saker därifrån. Man trodde, som tidigare beskrivet, på att man endast överfört sin
sjukdom till älvkvarnen genom föremålet och genom att ta bort föremålet skulle man själv
drabbas av sjukdomen som överförts. Det finns inga uppteckningar på folk som gjort det och
blivit sjuka och i enlighet med placeboeffekten beror det förmodligen på att de som trodde på
det inte vågade ta något från älvkvarnarna och de som inte trodde på det eller inte visste om
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den förmodade faran, inte drabbades av något ont för att de helt enkelt inte trodde att de skulle
det. Å andra sidan kanske vi idag bara använder placebo som förklaringsmodell då vi inte
längre tror på den övernaturliga världen, som en negativ benämning på tidigare människors
tro för att framställa oss idag som en mer vetenskapligt utvecklad kultur. Vem kan veta säkert
att det inte var älvorna som hjälpte människorna att bli bättre förr (och kanske än idag)? I
denna fråga tror jag mycket handlar om vilken värld man själv vill leva i: vill man leva i en
värld fylld av väsen, magi och andar eller en värld där allt måste gå att förklara på ett
vetenskapligt sätt.

Att svara på hur långt tillbaka i tiden älvkvarnskulten varit aktiv visade sig svårare än jag
förväntat mig. Det finns skriftliga källor som nämner “Elfkällor” från sekelskiftet
1500–1600-tal men det finns även älvkvarnsliknande företeelser som beskrivs redan på
1200-talet i Kormaks saga vilket gör ett specifikt århundrade svårt att fastslå. Det skulle
endast kunna vara på grund av bristen på nedtecknat material, och möjligen ett svagt intresse
av dåtidens lärda för att nedteckna sådana företeelser, som vi idag begränsas i undersökningar
som dessa. Vem vet, älvkvarnskulten kanske sträcker sig längre bak än vi idag tror och, trots
andra forskares skepsis, ändå kan ha sitt ursprung i de fornnordiska föreställningarna om alver
och alf-/alvkult kring guden Frej som Wall (2021) beskriver. Det verkar inte orimligt att
någon aspekt av den tidigare alfkulten levde kvar och är den som vi i senare tid förknippar
med älvorna och älvkvarnar, speciellt när man jämför det som Wehlin & Lannerbro Norell
beskriver om älvkvarnarnas eventuella koppling till sommarbete och offer med det som Wall
beskriver om alferna och deras koppling till blot, platser med stora mängder älvkvarnar och
fruktbarhet. Wall beskriver visserligen att alfabloten skedde i samband med höstslakten och
inte sommarbetet, men hösten och sommaren är ju tätt sammanflätade och gränsen inte alltid
så tydlig.

Traditioner och föreställningar om alfer tycks vara få och som med alla andra
trosföreställningar skilja sig från plats till plats, vilket också gör det svårt att antingen bevisa
eller helt avfärda alferna som tidiga förfäder till allmogens trosuppfattningar om älvorna.
Skulle det kunna röra sig om ett dialektalt uttal eller uttryck, i detta fall älva istället för alv,
som levt kvar och sedan fått spridning på nytt under namnet älva istället för alv?

4.2. Skålgropar och älvkvarnar: ursprungsteorier och älvkvarnskult,
liknande eller vitt skilda?

Vi har idag ingen aning om hur forntida kulturer och människor tänkte och såg på världen. Vi
kan genom arkeologin få en del pusselbitar som sedan arkeologer, etnologer och andra
vetenskaper kan tolka, men dessa tolkningar är endast gissningar och inte fastslagna
sanningar. Däremot finns många intressanta teorier som fungerar som verktyg för att förstå
det förflutna, och med tiden kommer tveklöst fler teorier presenteras och andra dementeras.
Teorierna kring skålgroparnas ursprung rör främst förfäderskult, ritualer, böner eller
önskningar, offergropar, fruktbarhet och medicin, “levande” hällristningar och universella
symboler.

Att skålgroparna skulle ha kopplingar till en förfäderskult och vara en typ av begravningssed
från början finns det både argument för och emot. Man har återfunnit skålgropar på gravar
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från yngre stenåldern (neolitikum) fram till järnåldern vilket kan tyda på en seglivad tradition
som någon gång efter kristendomens intåg blev utkonkurrerad av en kristen begravningssed.
Att man funnit skålgropar på både insidan och utsidan av gravarna bero på att man både som
levande och död skulle ha tillgång till groparna; vad man däremot skulle ha dem till är svårt
att tolka. Groparna skulle även kunna vara en markering för antalet människor som närvarade
vid begravningen eller liknande då många stenar har fler gropar än andra. Den stora frågan är
egentligen varför man tillverkade fler än en skålgrop och vad groparnas egentliga betydelse
var. Behövde man så många gropar till något speciellt? Vad representerar groparna
egentligen? Dessa är frågor som väckts under tiden för undersökningen och som ingen
egentligen verkar ha ett rimligt svar på, vilket även Wehlin & Lannerbro Norell (2016)
påpekar i slutet av sitt kapitel i Arkeologi i Dalarna.

Detta för oss in på teorin om groparna som kopplade till en speciell betydelse som en ritual,
bön eller önskan. Antingen hade man en önskan som var ständigt återkommande och för varje
gång gjorde man gropen lite större, vilket då skulle vara förklaringen till att vissa gropar är
större än andra; vissa ritualer, böner eller önskningar upprepades helt enkelt oftare än andra.
Kanske hade man på vissa platser personliga skålgropar och aspekter som livslängd eller
bosättningstid skulle då ha påverkat frekvensen av groparnas användning och därav även dess
djup. Enligt denna teori skulle en grop inte representera en specifik önskan, utan innehålla en
och samma persons alla önskningar.

Flera ställen beskriver skålgroparna som möjliga offergropar i vilka man skulle offra främst
mat eller vätska; det finns som sagt senare beskrivningar av skålgropsstenar som gått under
namnet offerstenen eller altarstenen. Om detta refererar till platser där faktiska djuroffer ägde
rum, skulle djurets blod alltså ha samlats upp i groparna. Den eventuellt rituella betydelsen av
detta skulle kunna handla om att blodet skulle samlas in och användas i eget syfte, på samma
sätt som man gjorde med regnvatten som samlats i älvkvarnar/källor och som ansågs ha en
helande karaktär. Jansson (2018) beskriver att skålgroparna användes på liknande sätt i
Tyskland och att de även där kallades för offerstenar.

Stenmjöl som medicin finns det uppteckningar om från Europa, men inga från Sverige. Det är
likväl en intressant teori kring skålgropens uppkomst, men det förklarar inte varför man skulle
behöva så många gropar. Krävdes kanske en ny grop för varje ny medicin? Att stenmjölet
skulle tillverkas för att jordbrukarna skulle strö ut det på åkrarna finns det inte heller några
uppteckningar om, men likt medicinteorin är företeelsen inte orimlig och skulle säkerligen ha
kunnat förekomma om det nu var som Karlsson (2009) skriver, att man eftersökte kraften
inuti stenen.

Att skålgroparna på hällristningslokaler skulle kunna stå för rörelse, kraft eller riktning
kanske går att applicera på några få skålgropar av alla de som finns i Sverige, vilket jag anser
gör det till en relativt svag teori för att förklara skålgroparnas uppkomst. De kan ha
återanvänts i hällbilder eller skapats i kombination med dem på vissa platser och det är en
spännande teori, men eftersom den inte går att applicera på alla skålgropar är den inte
speciellt relevant för denna undersökning. Att skålgroparna skulle ha fungerat som en
universell symbol över hela världen är också en spännande teori men det finns inga egentliga
bevis som kan förklara hur och varför denna tradition skulle ha uppstått.
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Det har i undersökningen visat sig att inte bara skålgropar är förknippade med
älvkvarnskulten, utan att även andra naturligt formade källor och gropar hamnat under samma
beteckning, i alla fall under en tid. Idag hör man sällan talas om att det skulle vara annat än
skålgropar som använts inom älvkvarnskulten. Att återupprätta betydelsen av dessa “övriga”
stenformationer skulle kunna stödja teorin om att älvornas roll för människorna i
allmogesamhället var större än man tidigare tänkt sig. Schröder (1842) skriver exempelvis
inte älvkvarnar utan “elfkällor” och enligt hans källor från mitten av 1800-talet kanske även
jättegrytor var associerade med älvorna; istället för att vara deras kvarnar, var det deras källor.
Att undersöka detta djupare skulle kunna vara en plan för en liknande undersökning i
framtiden för att vidga vyerna kring vad dessa jättegrytor kan ha spelat för roll i våra förfäders
liv och deras kopplingar till älvorna och andra väsen. Ett exempel på detta är Grundbergs
(2000) beskrivning av älvkvarnskulten i Bergslagen som, trots bristen på skålgropar, stark och
“knuten till naturliga, märkligt formade stenar” (Grundberg 2000: 92).

Finns det då någon relation mellan teorierna kring skålgroparnas ursprung och den senare
älvkvarnskulten? Förmodligen handlar det om en långvarig process med små förändringar
över tid, där e ursprunglig betydelse sakta förändrats till vad vi idag betecknar som folktro.
Älvkvarnskulten var inget som uppstod snabbt: det tog tid för seder att sprida sig, och för att
de skulle få ett riktigt fäste krävdes ofta att de gick igenom flera generationer där de konstant
förändrades.

Om skålgroparna skapades för en typ av förfäderskult är den enda likhet med senare
älvkvarnskulter att man offrat något i skålen – till förfäderna i ena fallet och älvorna i det
andra. Om de skapades för att mottaga önskningar skulle det kunna förklara skålgroparnas
olika storlekar, men frågan kvarstår då var älvorna kom in i bilden. Att skålgropsstenarna
skulle ha skapats i syfte att användas som offerstenar för djurslakt eller altarstenar finns det
egentligen inget som tyder på, utan det verkar vara ett senare användningsområde för lokala
stenar på olika platser. Inte heller skålgropar som vattenuppsamlare passar speciellt bra då
många skålgropar återfinns på lodräta ytor där inget vatten skulle kunna stanna.
Skålgroparnas uppkomst på grund av att stenen hade krafter som man ville åt för medicin och
fruktbarhet är på ett sätt den teori som jag anser visar på störst likheter, då den har med någon
typ av övernaturlig tro att göra.

Något som talar emot att de skulle finnas en koppling mellan skålgroparnas ursprungliga
betydelse och senare älvkvarnskulter är att den sistnämnda enligt Horn (2015) inte ägnar sig
åt att tillverka nya gropar. Älvkvarnskulten har heller inget att göra med teorin om att
skålgroparna skulle ha skapats som en typ av hällristning. Varken lokal eller universell
betydelse går att länka till senare tiders bruk av groparna som älvornas tillhåll. Horn
diskuterar även att man inte kan söka efter ett ursprung genom senare tiders källor på grund
av att kulturer och samhällen är i konstant förändring; att något skulle gå till på samma sätt på
1800-talet som vid skålgroparnas skapelse för omkring 2000–4000 år sedan är därför högst
otänkbart. Någon direkt relation mellan älvkvarnskulten och förhistoriens bruk av
skålgroparna kan därför nästan omöjligen bevisas.

Grundbergs teori om att skålgropar skulle ha genomgått en typ av kulturell rollförändring
mellan neolitikum och bronsåldern, där de övergick från att ha en rituell och ceremoniell
betydelse till en mer vardaglig och avslappnad betydelse, skulle kunna vara en anledning till
att vi idag inte ser några konkreta spår av skålgroparnas ursprungliga användning i

25



älvkvarnstraditionen. Detta väcker emellertid frågan om huruvida fler sådana skiften kan ha
inträffat. Kristnandet av Sverige kan exempelvis ha bidragit med en sådan förändring. De
tidigaste källorna rörande älvor och alver börjar dyka upp omkring 1200-talet då
kristendomen fått ett stabilt tag om Sverige och de allra flesta i landet vid den tiden var
kristna. Att älvkvarnskulten ändå blossade upp kan ha berott på att den redan var stor under
vikingatiden, eller att kyrkan hade bristfälliga förklaringar av exempelvis sjukdomar, som
man ansåg att hedniska traditioner kunde hantera bättre. Jag har bland annat nämnt att det
finns flera berättelser om att kyrkans män haft sönder älvkvarnarna för att få bort den
“hedniska” tron, och trots att det är mer sentida exempel är det inte orimligt att sådant inträffat
tidigare också i ett försök att motarbeta älvkvarnskulten. I händelse att älvkvarnskulten är
något som överlevt sedan innan kristendomen skulle det kunna röra sig om att personerna som
skrev ner berättelserna om den tiden inte ansåg det tillräckligt intressant att nedteckna mer om
älvor och alver, vilket har lämnat oss idag att famla bland mängder av teorier kring deras
tidigare betydelse och eventuella koppling bakåt i tiden. En enligt mig rimlig teori är ändå att
älvkvarnskulten blossade upp i skuggan av kristendomen i ett försök att bota sjukdomar som
kyrkan inte gav tillfredsställande bot mot. Det är även rimligt att anta att man blickat bakåt i
tiden och tagit bitar av tidigare trosföreställningar och implementerat dem i älvkvarnskulten
då, som sagt, allt handlar om vad man tror på. Trodde man inte tillräckligt på kyrkans ord
fungerade inte heller deras bot. Därför skapades något som allmogen faktiskt trodde på,
förmodligen bakom ryggen på socknens präst.

4.3. Dalarnas traditioner: egen särart eller inte?

I analysen presenterades de traditioner och föreställningar kring skålgropar och älvkvarnar i
Dalarna som jag har kunnat hitta. Skiljer sig då Dalarna från resten av Sverige på något sätt?
Dalarna ligger på gränsen mellan det nordliga och sydliga Sverige och man kan se en tydlig
minskning i antalet skålgropslokaler där jämfört med sydligare län, men det finns ändå fler i
Dalarna än det gör i något län längre norrut. Kulten kring älvkvarnar tycks även ha börjat avta
här. Den beskrivs som stark i Bergslagen men ovanför detta område avtar den markant. I
Uppsalas folkminnesarkiv finns bland annat en nedteckning från Östersundstrakten i Jämtland
som säger att: “Några föreställningar eller bruk ha ej förbundits vid stenar med små
skålformiga fördjupningar, och något namn på sådana stenar har folket ej haft.” (ULMA
2042:2 s.3). Detta skulle kunna innebära att Dalarna var en av de nordligaste platserna i
Sverige där älvkvarnskulten var väletablerad.

Likt andra ställen i Sverige tycks jättarna ha spelat en roll i en del av skålgropars ursprung,
men de flesta älvkvarnarna verkar inte ha någon belagd ursprungshistoria. Var gropen kom
ifrån kanske inte spelade så stor roll i jämförelse med vad den stod för, och det kan även ha
varit en fråga som folk antinge inte kunde svara på och därför inte skrevs ned, eller så ställdes
inte frågan eftersom den inte ansågs intressant.

Generellt sett tycks folktron kring älvkvarnarna i Dalarna likna de i resten av Sverige: man
smorde dem med fett och offrade mynt, knappar och andra småsaker. Källor och jättegrytor
tycks också ha använts av dalfolket där inte älvkvarnar fanns att tillgå, likt flera ställen söder
om Dalarna. Många skålgropsförekomster tycks även förknippas med offer av olika slag och
bär ofta namn som offer- eller altarstenen. Det finns emellertid också en del skillnader mellan
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Dalarna och resten av Sverige. Till att börja med visade Janssons (2018) undersökning att
Dalarna är det enda landskap i södra Sverige som inte har några skålgropar i närheten av
boplatser (enligt fornsöks insamlade material). Trots det verkar man i senare tid ha byggt
fäbodar i relativt nära anslutning till dessa skålgropar. Det finns beskrivet i andra delar av
Sverige att man bott i närheten av älvkvarnar, men det speciella med fäbodar är att man inte
bor där året om, utan endast under sommaren. Ville man ha nära tillgång till skålgroparna
under den perioden för något speciellt? Kanske för offer, eller för att det ansågs bra att bo nära
älvorna under denna tid på året? Wehlin och Lannerbro Norell (Wehlin & Lannerbro Norell
2016: 206) skriver att det har tolkats som “orienterande för beskydd och rening av betesdjur”
utefter skålgroparnas placering i landskapet i Dalarna (på toppen av berg eller vid dess botten)
vilket skulle kunna innebära att det ansågs vara bra för ens boskap att beta i närheten av
älvorna då de gav skydd. Jag har inte funnit några uppteckningar om folk som sett älvor eller
offrat till dem under vinterhalvåret, vilket tyder på att man ansåg att de gått under jorden
denna tid på året och återvände sedan när snön smält bort. Från Dalarna har jag även funnit de
enda berättelserna om att det är älvorna själva som tar sig in i kroppen på människor och gör
dem sjuka, främst genom att man urinerat på fel ställe så att de tagit sig in i kroppen “genom
strålen”. Desto mer man undersöker och läser gamla uppteckningar kring hur folk har botats
för älvsjukdomar inser man att det mesta är relativt lika, var man än befinner sig, men just
belägg för att de skulle tagit sig in i kroppen på det sättet har jag endast funnit i Dalarna. I alla
traditioner finns lokala skillnader och särarter och detta kanske är en av Dalarnas, men som
med allt annat kan det även ha att göra med vem man frågar och vem som ställer frågorna.

4.4. Slutord

Denna studie har visat på den svårighet som finns kring att arbeta med en fornlämning vars
ursprung inte är känt och vars senare historia och betydelse med största sannolikhet är helt
annorlunda än dess ursprungliga. Genom att undersöka både den arkeologiska och den
etnologiska aspekten av skålgropen har en tvärvetenskaplig diskussion förts i ett försök att
svara på frågorna och tillmötesgå syftet med denna uppsats. Mitt perspektiv har främst
fokuserat på skålgropen, dess senare benämning och till viss del även människorna bakom det
hela: varför de från början skapade dessa gropar och varför de trodde som de gjorde.
Någonstans i historien är det tydligt att skålgroparna tappade sin ursprungliga betydelse och
att en älvkvarnskult senare växte fram kring groparna, möjligen ur en medeltida alvkult. För
att ett föremål ska kunna få en helt ny roll i samhället krävs nästan att dess ursprungliga
betydelse glöms bort, för om man inte vet ursprunget till något är det lättare att själv dikta ett:
därav jättar och älvor. Djupdykningen i Dalarna var spännande och visade på flera aspekter
som var lika i resten av Sverige, men även skillnader. Däremot krävs fler djupdykningar i
andra landskap och arkiv för att tydliggöra lokala skillnader och traditioner. För framtida
forskning finns en hel del olika aspekter att fokusera på och mer forskning behövs kring
skålgropsfenomenet för att i framtiden förhoppningsvis kunna nå en mer enhetlig bild av
lämningen och dess betydelse för forntidens människor. En viktig lärdom som denna
undersökning bidragit med är att hur konstiga eller oförklarliga man än må tycka att våra
förfäders trosföreställningar var, är det ändå viktigt att man tar dem på allvar. Aspekter från
folktron kan vara till stor nytta för arkeologin och dess försök att skapa en sammanhängande
helhetsbild av det förflutna och bör därför inte avfärdas för snabbt som skrock och
vidskepelse. Människorna må vara borta men deras lärdomar och världsuppfattning lever kvar
genom både skriftliga källor och materiell kultur, det gäller bara att öppna ögonen och försöka
se på världen som de en gång gjorde.
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5. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra och diskutera de olika teorierna kring
skålgroparnas uppkomst och att undersöka den folktro som är kopplad till älvkvarnar. Utifrån
detta var sedan målet att diskutera hur ett fenomen såsom älvkvarnskulten kan uppstå kring en
så pass gammal fornlämning som skålgropen, samt att undersöka hur traditionerna och
folktron kring Dalarnas skålgropar sett ut och ifall de skiljer sig från resten av Sverige på
något sätt. Upplägget gick ut på att samla så mycket information som möjligt rörande
skålgropar och älvkvarnar och sedan diskutera den informationen i ett försök att svara på
frågeställningen. Uppsatsens teori bygger främst på att se föremålet (skålgroparna) ur två
perspektiv: ett arkeologiskt och ett etnologiskt. Detta gav uppsatsen ett tydligt fokus och
hjälpte till att svara på frågeställningen genom en tvärvetenskaplig diskussion. Resultatet visar
bland annat att det inte bara var älvor som var kopplade till skålgroparna utan även jättar,
samt att det är nästintill omöjligt att bevisa några likheter mellan skålgroparnas ursprung och
tidigare användning med den senare älvkvarnskulten, trots att det finns flera spännande
likheter. När det kommer till Dalarna visade sig skillnaderna var få i jämförelse med resten av
landet, men samtidigt tycks Dalarna vara ett av de nordligaste länen där älvkvarnskulten var
starkt etablerad.
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Bilaga 1: Dalarnas skålgropslokaler enligt Fornsök

De följande lämningarna är resultatet av en sökning på skålgrop i Dalarna på Fornsök. Vissa platser
går under andra beteckningar än ‘skålgrop’ men enligt informationen på Fornsök ska där ändå finnas
skålgropar eller skålgropsliknande lämningar utöver de som beteckningen beskriver.

Avesta kommun:

1. L2001:1064, RAÄ By 276:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

2. L2001:1169, RAÄ By 154:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

3. L2001:1545, RAÄ By 321:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Borlänge kommun:

4. L1999:1360, RAÄ Stora Tuna 211:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

5. L2000:9633, RAÄ Stora Tuna 212:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

6. L1999:3718, RAÄ Torsång 96:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Falu kommun:

7. L1999:516, RAÄ Stora Kopparberg 173:1 - Ristning, medeltid/historisk tid

Gagnef kommun:

8. L2001:4067, RAÄ Gagnef 18:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Hedemora kommun:

9. L2001:2530, RAÄ Hedemora 123:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn
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10. L2001:8475, RAÄ Hedemora 531:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Ludvika kommun

11. L2001:2919, RAÄ Grangärde 623:2 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

12. L2001:5965, RAÄ Grangärde 644:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Malung-Sälens kommun:

13. L2020:11677 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Mora kommun:

14. L2000:8574, RAÄ Sollerön 18:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Smedjebackens kommun:

15. L1999:2754, RAÄ Söderbärke 29:1 - Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Säter kommun:

16. L1999:3095, RAÄ Säter 203:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

Älvdalens kommun:

17. L1998:6881, RAÄ Särna 465 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

18. L1999:2145, RAÄ Älvdalen 502:1 - Hällristning, Figurtyp: skålgrop/älvkvarn

19. L2019:1817 - Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

20. L1998:717, RAÄ Älvdalen 692 - Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

21. L2019:1818 - Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

22. L1998:5741, RAÄ Älvdalen 923 - Runristning, Belägenhet: på block/fast häll
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Dalarnas skålgropsloaler. Karta från Fornsök med egenritade linjer för att förstärka Dalarnas
landskapsgräns samt siffror för att förtydliga var de olika skålgropslokalerna ligger.
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