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Hvad vi veta om Vestergötland under hednatiden,
Föredrag hållet vid Svenska Fornminnesföreningens möte i Skara d. 18 juni 1883

af

Oscar Montelius.

De äldsta historiska upplysningar vi ega om Vestergötland 
röra hednatidens allra sista århundraden och äro mycket spar
samma. Då hade emellertid landskapet redan varit befolkadt i 
årtusenden.

För att få någon kännedom om Vestergötlands äldsta invånare 
och lifvet i dessa trakter under den långa tiden från deras första 
bebyggande intill kristendomens införande, måste vi vända oss 
till de talrika minnen från denna aflägsna tid, som bevarats till 
våra dagar, och som i den moderna fornforskningens belysning 
visa oss provinsens forntid på ett sätt, hvarom man förr ej haft 
någon aning. Trots vetenskapens ungdom och den orättvisa be
skyllningen, att fornforskarnes påståenden endast vore en lätt 
söndersliten väfnad af hypoteser, hafva dock hufvuddragen i hans 
system visat sig vara säkra, och hans teckning af lifvet i Sverige 
under forna dagar har alltjemnt vunnit i klarhet och värde, i 
synnerhet sedan han börjat lära sig att utbyta de något sväf- 
vande tidsbestämningarna bronsålder och jernålder mot århundra
den före och efter Kristi födelse.

Den första fråga, som vi önska få besvarad, då vi tänka på 
Vestergötlands forntid, är naturligtvis: Huru länge hafva men- 
niskor bott i denna trakt? Härpå kunna vi nu med full säkerhet 
svara: åtminstone nära 4,000 år.

Hittills Ilar man väl uti Vestergötland tillvaratagit endast 
några mycket få föremål som kunna hänföras till den äldre sten
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åldern*), men grafvar och andra minnen från den yngre sten
åldern äro så talrika inom provinsen, att denna redan då måste 
hafva egt en icke obetydlig befolkning. Den yngre stenåldern 
slutade i det andra årtusendet före Kristus, och började senast 
i det tredje.

Minnena från denna period äro så många och så gamla, sär
skildt på den stora slätten mellan Lidan och Tidan, att vi utan 
tvekan kunna i denna trakt se den äldsta hufvudbygden i 
det gamla Sverige, det vill säga inom den del af vårt land, 
som aldrig hört till Danmark eller Norge. Bygden i Vestergötland 
är nämligen icke blott äldre än den i Svealand, utan förstnämnda 
landskap hade äfven tidigare än Östergötland och Småland en 
betydlig befolkning.

Deremot måste Vestergötland — såsom man ock kunnat vänta 
— anses vara senare bebygdt än Skåne, Halland och Bohuslän. 
Der har man, om än ej i samma mängd som i Danmark, funnit 
minnen från den äldre stenåldern. Der finnas ock minnen från 
en tidigare del af den yngre stenåldern än i Vestergötland.

Hittills man visserligen endast i få fall försökt att skilja 
mellan de fornsakstyper, som tillhöra den tidigare och den senare 
delen af vår yngre stenålder, men hvad vi veta härom visar, att 
Skåne eger äldre typer än Vestergötland. Särskildt med afseende 
på flintyxorna, en af de vigtigaste och talrikaste grupperna af 
fornsaker från den yngre stenåldern, har det visat sig, att en typ 
med spetsoval genomskärning (fig. 12 och 13 i Svenska fornsaker) 
måste vara äldre än de vanliga yxorna med fyrsidig genomskär
ning (fig. 19 och 20 i Svenska fornsaker **). Den förra typen är 
icke sällsynt i Skåne, ehuru den icke förekommer på långt när 
så allmänt som den senare. I Vestergötland är deremot den förra, 
den äldre typen så sällsynt, att af de i Statens Historiska Museum 
förvarade flintyxorna från Vestergötland endast en hör dit.

*) I Skara museum förvaras ett stort, groft slaget vapen eller verktyg 
af flinta hörande till samma slag som fig. 8 i Sveriges forntid, tex
ten, och fig. 109 i Bohuslänska fornsaker. Det är funnet i Tådene 
socken, således nära Venera. Om flintföremål af detta slag, se 
Sveriges forntid, texten, sid. 36—37, och mitt anförande vid Natur
forskaremötet i Kjöbenhavn 1873 (förhandlingarna sid. 624—625).

**) Montelius, »De svenska flintyxornas olika typer» i Tidskrift för an
tropologi och kulturhistoria, band I n:r 3.



Stenålderns grafvar i Sverige äro af fyra slag: stendösar, 
gånggrifter, fristående hällkistor och stenkistor täckta af en hög 
eller ett röse. Jag har på annat ställe sökt visa, att dessa fyra 
slag höra till olika tider, i det att de följt efter hvarandra i den 
angifna ordningen. Tillika har jag sökt samla uppgifter om alla 
grafvar från stenåldern, som finnas i Sverige, eller örn hvilkns 
tillvaro man eger kännedom, samt åskådliggöra deras utbredning 
i landet genom en karta*).

Stendösar finnas i icke ringa antal i Skåne, Halland och 
Bohuslän, men saknas alldeles i Vestergötland. Detta antyder, 
liksom förekomsten af flintyxornas olika typer, att bygden i de 
förra landskapen är äldre än i det sist nämnda.

Gånggrifter finnas deremot i Vestergötland, och det i så stor 
mängd, att antalet af de från detta landskap kända är mång
dubbelt större än från det öfriga Sverige. År 1875 kände man 
113 gånggrifter från Vestergötland, men endast 24 från alla andra 
delar af Sverige. Under de senaste åren hafva visserligen några 
nya gånggrifter blifvit upptäckta i de andra landskapen, men 
detsamma gäller äfven om Vestergötland, så att förhållandet torde 
vara nästan oförändradt. Härvid måste vi dock taga i betrak
tande, att förstöringen af stenålderns grafvar tvifvelsutan varit 
mycket större i Skånes slättbygd, der stora stenar äro sällsynta, 
än i Vestergötland.

Det är emellertid icke i hela Vestergötland som gånggrifter 
träffas. Från de delar af landskapet, som nu höra till Elfsborgs 
och Göteborgs län, kände man nämnda år blott en enda gång- 
grift; alla de öfriga 112 grafvarna af detta slag lågo eller hade 
legat i Skaraborgs län. Ej heller detta län är öfverallt lika rikt 
på sådana minnen, såsom en blick på den nyss omtalade kartan 
visar. De flesta gånggrifterna ligga i trakten af Falköping och 
kring Hornborga-sjön, inom vestra delen af Vartofta härad och i 
Gudhems härad; här lågo icke mindre än 98 af de nyssnämnda 
gånggrifterna. I Valle härad funnos 7. Från hela den del af 
länet som ligger norr och öster om Tidan — allt det som nu hör 
till Norra och Södra Vadsbo, Kåkinds och den östra, bergiga
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') Sveriges forntid, texten, sid. 139—141; Compte-rendu du Congrés 
de Stockholm 1874, sid. 152 o. följ.; Sveriges historia från äldsta 
tid till våra dagar, I, sid. 52 o. följ.
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delen af Vartofta härad — känner man ingen gånggrift. Äfven 
vester om Lidan är knapt en enda sådan graf känd.

Att gånggrifterna äro så allmänna i trakten af Falköping och 
Billingen kan väl till en del bero derpå, att man der hade god 
tillgång på kalkstenshällar, hvaraf väggarne både i grafkammare 
och gång äro bygdå, under det att de väldiga takblocken pläga 
vara af gråsten. Men denna omständighet kan ej ensam förklara 
gångrifternas stora antal i trakten, emedan det å ena sidan finnas 
flere delar af Vestergötland, som hafva lika god tillgång på kalk
sten, ehuru inga eller nästan inga gånggrifter der äro kända, och 
emedan man å andra sidan i trakten af Falköping lika väl som 
i Elfsborgs län kunnat använda stenhällarna till hällkistor och 
icke till gånggrifter.

De yngre slagen af grafvar från stenåldern — hällkistor och 
stenkistor, täckta af en hög eller ett röse — finnas både i Skara
borgs och i Elfsborgs län. Deras talrikhet i sistnämnda län, der 
gånggrifter så godt som alldeles saknas, bevisar att södra Vester
götland visserligen varit bebygdt redan före stenålderns slut, men 
att bygden här är yngre än på slätten kring Falköping och 
Hornborga-sjön.

Vestergötlands talrika fornlemningar från stenåldern hafva 
länge varit föremål för uppmärksamhet, men de intressera oss 
måhända nu mera än förr, emedan vi ej längre i dem se minnen 
af ett utdödt, okändt folk, som ej kommer oss vid. Nu kunna 
vi med skäl i gånggrifterna se de grafvar, der våra egna förfäder 
hvila, se minnen från den tid, då götiska stammar nyss tagit 
Vestergötland i besittning. Det är nämligen mer än sannolikt, 
att våra germanska förfäder invandrat till Sverige redan under 
stenåldern, och att sedan dess ingen ny stor invandring egt rum, 
som medfört någon väsentlig förändring af befolkningens hufvud- 
massa. Att här anföra de skäl, hvaraf denna åsigt stödes, skulle 
föra mig för vida. Jag hoppas snart få tillfälle att på annat ställe 
framlägga deni*). Så mycket torde dock här böra nämnas, att 
fynden i Vestergötlands stenålders-grafvar synas bekräfta åsigtens 
riktighet, emedan man ur dessa grafvar har upptagit ett icke 
obetydligt antal hufvudskålar, som hafva en märklig likhet med 
de nu lefvande svenskarnes.

*) Detta har nu skett i en uppsats »Om våra förfäders invandring till
Norden», införd i Nordisk tidskrift 1884, sid. 21—36.
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Men om det verkligen var våra förfäder, sorn redan under 
stenåldern bodde bär i Vestergötland, så kan den frågan särskildt 
intressera oss, huru man då lefde bär. Lifvet i Norden är hårdt 
nog nu med alla de hjelpmedel i striden mot en sträng natur, 
som stå vår tids menniskor till buds, men det var mångfaldigt 
hårdare förr och särskildt på den tid, då alla metaller ännu voro 
fullkomligt okända. Få Söderhafvets öar, der naturen med fri
kostig hand skänker menniskan allt hvad hon behöfver, kan hon 
lättare undvara metallerna, men äfven der kan hon utan dem ej 
höja sig till någon högre ståndpunkt. Huru mycket svårare måste 
icke detta vara i polkretsens närhet, der menniskan har en så 
hård kamp med köld och svält.

Vi få emellertid ej tänka allt för lågt örn lifvet i Vestergöt
land under stenåldern. Ett resultat af de nyaste undersökningarna 
är, att folket redan då höjt sig öfver vildens ståndpunkt. Jagtens 
och fiskets ovissa afkastning var ej det enda medlet till uppe
hälle för kringirrande flockar. Vi finna här redan då ett bofast 
folk, som säkert hade boskapsskötsel och möjligen äfven något 
åkerbruk.

Hvad stålet är för nutidens folk, det var flintan för sten
ålderns. I Vestergötland finnes ingen god flinta, men man har 
dock här träffat en mängd vapen och verktyg af flinta. De flesta 
hafva blifvit förda hit från Skåne, med hvilken då aflägsna pro
vins Vestergötland således stod i förbindelse. Ätrans, Viskans 
och Göta elfs floddalar bilda naturliga samfärdselsvägar mellan 
Vestergötland och vestra kusten, utefter hvilken förbindelsen med 
Skåne och Danmark var lätt. Grafvar och fynd från stenåldern 
äro ock flerestädes anträffade i och vid dessa floddalar. Utmed 
Ätran, ett af södra Sveriges största vattendrag, kommer man från 
hafvet rakt in i den trakt, der de flesta gånggrifterna ligga. 
Under medeltiden finna vi ock en af de vigtigaste vägarne från 
det då danska Halland leda uppefter Ätran förbi Bogesund till 
Falköping. Det var den vägen danskarne inträngde i Sverige år 
1520, då Sten Sture mötte dem på Åsundens is.

Minnen af vestgötarnes förbindelse nied Skåne och Danmark 
under stenåldern hafva vi äfven i de prydnader af bernsten, som 
träffats i gånggrifterna, stundom till ganska stort antal. Så har 
man i en vid Falköping belägen sådan graf funnit mer än 200

17
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bernstensperlor. Dessa voro de förnämsta prydnaderna på en tid, 
då nian ännu ej kände guld eller andra metaller.

Man Ilar förestält sig, att ett högst egendomligt sätt att be
handla de döda, varit brukligt här i Vestergötland under sten
åldern. I de flesta grafvar från denna tid har man nämligen 
funnit en mängd menniskoben liggande i den största oordning, 
och man har sökt en förklaring deri, att benen nedlagts i grafven 
först sedan köttet blifvit förtärdt och skelettets olika delar skilda 
från hvarandra *). Hos flere folk, både i äldre och senare tider, 
i Asien och Amerika liksom på Stilla Hafvets öar, har man 
visserligen träffat en sådan i våra ögon besynnerlig sed att be
handla de döda. Hos några af dessa folk Ängö liken ligga ut
satta för luften, till dess köttet skilts från benen; hos andra lät 
man roffoglar eller hundar förtära köttet, hvarefter benen hop
samlades och begrofvos. De skäl, som anförts för, att man här 
i Vestergötland skulle hafva förfarit med de döda på samma vis, 
torde emellertid icke kunna betraktas såsom fullt tillfredsstäl
lande. Benens oordning i grafvarna kan deremot lätt förklaras 
på ett annat sätt. Utrymmet i de af sten bygdå graf kamrarna, 
hvilka väl voro ett slags familjegrafvar, der den ena generationen 
efter den andra flyttade in, biet- snart för knapt. För att bereda 
plats för nya lik, samlade man då benen af de förut jordade och 
lade dem utan ordning på det sätt, som tog minsta rum. I så 
godt som alla med tillbörlig noggrannhet undersökta grafvar från 
Vestergötlands stenålder har man ock träffat ett eller flere ske
lett, hvars ben ännu ligga i sin rätta ordning.

.Småningom framträngde emellertid ända till Vestergötland 
kännedomen örn brons och guld. Det är klart, att någon tid 
måste hafva förflutit mellan bronsens första uppträdande i Dan
mark och i Vestergötland, men denna mellantid kan ej hafva 
varit särdeles lång. Detta visas deraf, att bronsarbeten af typer, 
egendomliga för den tid, hvilken i södra Skandinavien måste be
tecknas såsom den äldre bronsålderns första period, träffats äfven 
i Vestergötland. En af dessa typer är det kilformiga yxbladet 
(»skaftcelten») med inga eller mycket låga kanter, hvilket ses tig- 
138—141 i Svenska färnsåker. Ett sådant verktyg är funnet i 
Barne härad; ett annat i Varola socken, S.O. örn Sköfde; ett

') Sveriges forntid, texten, sid. 142—143.
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tredje i Öglunda socken, Valle härad; ett fjerde i Varnhems 
socken, samma härad*); Bronsyxor af samma typ hafva äfven 
träffats i Nerike och Mälarelandskapen, hvilket ger än starkare 
stöd åt den åsigten, att bronsen tidigt kommit till norra Götaland 
och Svealand, åtminstone till vissa trakter deraf. Bronsåldern 
måste derför äfven i denna del af Norden hafva börjat senast 
omkring 1000 år före Kristi födelse, sannolikt ännu tidigare.

I Vestergötland har man också träffat icke få minnen frän 
den äldre bronsålderns blomstringstid. Några af dem äro funna 
i grafvar, men det präktigaste af dessa minnen är den vackra 
och ovanligt väl bevarade dolk, som år 1843 hittades i en 
torfmosse vid Segerstads prestgård nära Falköping och som nu 
förvaras i Statens Historiska Museum **). Ett annat är en med 
spiraler rikt prydd, men genom hittarnes oförstånd mycket skadad 
spjutspets, som hittats inom Falköpings stads område och för
varas i samma museum ***). Andra fynd från samma tid äro 
gjorda annorstädes i Falbygden, vid Varnhem med flere ställen.

Bland minnen från den yngre bronsålderns blomstringstid, 
nämna vi här endast fynden från Asled och Svartorp, båda i 
Åsleds socken, Slättäng i Vårdkumla socken och Leaby i Karleby 
socken, allt i trakten af Falköping, från Engelstorp i Sandhems 
socken, sydost örn samma stad, samt frän Senäte i Otterstads 
socken på Kållands ö f). Dessa fynd, anträffade i torfmossar 
eller invid stora jordfästa stenar, utgöras af hängkärl, ringar, 
spännen och andra föremål som tydligen blifvit der med afsigt 
nedlagda, åtminstone i de flesta fäll troligen såsom offer. I trafik
intendenten Troilis samling i Göteborg förvaras ett dylikt fynd 
från Näs socken, Vartofta härad; det består af kupan till ett 
hängkärl, två glasögonformiga spännen, en stor halsring och två 
smärre ringar.

') De två förstnämnda förvaras i Statens Historiska Museum (N:r 6966 
och 5901); de två andra tillhöra adjunkt Nilssons samling i Skara. 

") N:r 1054. Den har flere gånger blifvit nlbildad, t. ex. i Svenska 
färnsåker, fig. 104.

'") N:r 4145; Svenska färnsåker, Hg. 102. 
f) Statens Historiska Museum 4127 (större delen af Äsledsfyndet), 

7034 (Svartorp), 5316 (Slättäng), 5539 (Engelstorp) och 1580 
(Senäte); samt Skara museum (Leaby och en mindre del af Asleds- 
fyndet).
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Mångå af dessa föremål, isynnerhet de präktiga bronskärlen 
från Slättäng och Senäte, vittna örn dea förvånande skicklighet i 
bronsgjutning och den smak, som fanns här redan för 2500 år 
sedan. Yi kunna nämligen nu ej längre betvifla, att dessa ut
märkta arbeten äro tillverkade i Norden och det på en tid, då 
Niniveh ännu blomstrade och Rom nyss var grundlagdt.

Om vi betrakta fynden från Vestergötlands bronsålder, väcker 
det vår uppmärksamhet, att de flesta anträffats på Falbygden 
samt i trakten kring Hornborga-sjön och Billingen. Mer än tre 
fjerdedelar af alla från landskapet nu kända bronsåldersföremål 
äro funna i denna jemförelsevis lilla del deraf, inom ett område 
af knopf 10 qvadratmil, under det hela Vestergötlands yta är mer 
än 150 qvadratmil. Jag behöfver ej erinra derom, att detta just 
är den trakt, inom hvilken så godt som alla gånggrifter äfven 
ligga. Rikedomen här på minnen både från en tidig del af den 
yngre stenåldern och från bronsåldern beror således ej på någon 
tillfällighet, utan visar, att denna del af Vestergötland varit tidigast 
och tätast befolkad.

Sällsyntheten af minnen från bronsåldern i Elfsborgs län, der 
så många hällkistor och färnsåker af sten träffats, kunde måhända 
förleda någon till det antagandet, att stenålderns kultur fortvarat 
i den södra, bergigare och skogigare delen af Vestergötland under 
hela eller nästan hela den tid, bronsåldern lierrskat på slättbygden 
i landskapets norra del. Ett sådant antagande vore emellertid 
förhastadt, såsom vi lätt inse vid en närmare granskning af för
hållandena.

De ifrågavarande grafverna och stensakerna äro nämligen så 
lika dem från stenålderns sista period i Falbygden, att redan 
detta utgör ett bevis för samtidighet. Dessutom har man verkli
gen vid flere tillfällen inom Elfsborgs län, ehuru ej så ofta som 
inom Skaraborgs län, träffat fornlemningar örn hvilkas hänförande 
till bronsåldern någon tvekan ej kan finnas.*) Ett sådant fynd 
gjordes i en af ett stenlöse täckt, 9 fot lång stenkista vid Als
gården i Karl Gustafs socken, södra delen af Marks härad, nära 
Hallandsgränsen. Man fann i denna graf ett kort bronssvärd 
jemte en flintdolk m. m. (Statens Historiska Museum 5662).

*) Utom de i det följande omtalade fynden från bronsåldern har man i 
Elfsborgs län äfven träffat flere andra, hvilka det skulle blifva för 
långt att här närmare beskrifva.



1 samma härad är äfven ett annat märkligt fynd från brons
åldern anträffade En nära 20 fot lång, i tre olika stora rum delad 
stenkista i en grafhög vid Kinna-Sanden, nära den vid Viskan 
belägna Kinna kyrka, innehöll på bottnen flere vapen och verk
tyg af sten, som tydligen blifvit under stenåldern nedlagda der 
bredvid obrända lik; men högre upp stodo ett par lerkärl inne
slutande brända ben jemte två knifblad, sju knappar m. m. af 
brons (Statens Hist. Museum 4788). Dessa bronssaker förskrifva 
sig väl från en ganska sen del af bronsåldern, men af liknande 
fynd, gjorda i trakter, der minnen från äldre delar af bronsåldern 
äro allmänna, se vi att grafven vid Kinna-Sanden icke får upp
fattas såsom något bevis för att stenåldern i denna trakt varat 
ända till den tid, som bronsarbetena tillhöra. Den under sten
åldern uppförda och då först begaguade stenkistan kan hafva 
under lång tid stått orörd, innan man ånyo öppnade den för att 
deri nedsätta lerkärlen med de brända benen och bronserna.

Den omständigheten, att bronssakerna träffats tillsammans 
med brända ben, forsenar att särskildt uppmärksammas, emedan 
likbränningen var främmande för stenåldern, men under en stor 
del af bronsåldern det allena herrskande grafskicket. Bronserna 
från Kinna-Sanden visa sig således verkligen tillhöra bronsåldern. 
Om stenålderns kultur hade fortvarat i Marks härad, under det att 
Falbygdens invånare leffle i bronsålder, skulle det väl varit möj
ligt, att något enstaka bronsföremål förirrat sig till Mark, men 
nu måste vi i fyndet från Kinna-Sanden se ett minne af en verk
lig bronsålderskultur.

Andra fynd af brända ben och bronssaker från bronsåldern 
äro väl knapt kända från Marks och Kinds härad, *) men detta 
är intet bevis för, att grafvar med brända ben från denna period 
saknas der. För det första känna vi i Vestergötland liksom 
annorstädes blott en försvinnande liten del af de minnen från 
bronsåldern, som en gång funnits; och för det andra kunna många 
af de grafvar med brända ben som vi påträffat höra till brons

') I sammanhang härmed böra vi emellertid erinra örn den kista, bildad af 
en klufven och urholkad ekstock, som påträffades under bottnen af en 
till Viskan gående bäck vid Assberg i Orby socken, Marks härad. Kistan 
innehöll väl endast lemningar af ett obrändt lik och af dess kläder, samt 
delar af en träask; men det är mycket sannolikt, att den förskrifver 
sig från bronsåldern Se denna tidskrift, 4:de bandet, sid. 165.
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åldern, ehuru vi icke veta det. Otaliga gånger har nian nämligen 
i olika delar af Norden funnit en liten samling brända ben, ned
lagda i ett lerkärl eller liggande utan skydd i jorden eller bland 
ett roses stenar, men utan att vara åtföljda af några fornsaker. 
I de flesta fall är det då så godt som omöjligt att afgöra, örn en 
sådan graf är ett minne från bronsåldern eller från jernåldern, 
isynnerhet som lerkärlen vanligen äro så simpla, att de ej gifva 
oss någon upplysning.

Örn Elfsborgs län gäller för öfrigt det samma som örn flere 
andra trakter, hvilka äro fattiga på minnen från bronsåldern, men 
jemförelsevis rika på grafvar från stenåldern och fornsaker af sten, 
nämligen att det var förenadt med mindre uppoffring att uppbygga 
en grafkammare och vid den dödes sida lägga en stenyxa än att 
gifva honom med i grafven ett svärd eller något annat föremål 
af brons, en metall som kom långt bortifrån främmande laud, och 
som kanske för våra förfäder under bronsåldern hade ungefär 
samma värde som guld, eller åtminstone som silfver, i våra dagar. 
En sådan trakt kan då lätt fä utseende af att hafva varit vida 
mera befolkad under stenåldern än under den följande perioden. 
I sjelfva verket kan dock befolkningen hafva varit lika stor under 
bronsåldern, ehuru till vår tid bevarats endast ett ringa antal 
minnen, som man med lätthet kan igenkänna såsom härstammande 
från denna period. Härtill kommer, att många af stensakerna 
utan tvifvel begagnats efter bronsålderns början och således äro 
minnen från denna period, icke från stenåldern.

Hvad Elfsborgs län särskildt beträffar, måste vi ihågkomma, 
att bronskulturen icke kan hafva framträngt till Falbygden utan 
att hafva berört detta län, och att under bronsåldern förbindelsen 
mellan Vestgötaslätten och bronsålderns hufvudbygd i södra Skan
dinavien följde de genom länet gående vattendragen, i närheten 
af hvilka de flesta hällkistorna och stensakerna anträffats. Det 
kan redan af detta skäl ej gerna vara något tvifvel derom, att 
dessa grafvar och flertalet af stensakerna höra till tiden före 
bronsålderns början i Vestergötland, och att bronskulturen utbredt 
sig i södra delen af landskapet liksom i den norra, ehuru vi icke 
i den förra träffat så många minnen deraf som i den senare. *)

*) Bland fynd från Vestergötlands bronsålder, som icke äro omtalade i 
texten, kunna här nämnas: två glasögonformade spännen från Skeby 
socken, Kinnefjerdings härad (St. M. 6753): en armring af tunn brons,
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Redan under bronsåldern stod Vestergötland, liksom öfriga 
delar af Skandinavien, i en iner eller mindre liflig och mer eller 
mindre omedelbar förbindelse nied mellersta Europa. Ett minne 
deraf hafva vi i det bronssvärd, som hittats i en mosse i Östads 
socken, Ale härad *). Det är mycket afvikande frän de vanliga 
nordiska svärden, men liknar dem som träffas i mellersta Europa.

Under den äldre jernåldern biet' denna förbindelse lifligare, 
i synnerhet ett par hundra år efter Kristus, då den vidtfamnande 
romerska civilisationen utvidgade sitt inflytande långt utom de 
länder, som beherrskades af legionerna, och sträckte det ända till 
Thule. Afven i Vestergötland har man funnit romerska arbeten 
från denna tid. I Friels socken, Åse härad, fann man år 1796 
ett romerskt bronskärl, som innehöll brända ben oell två guld- 
ringar; vid dess sida lågo ett tveeggad! svärd och en spjutspets 
(Skara Museum). Ur ett stenlöse vid Öfverbo i Varnhems socken, 
upptogos för några år sedan en kanna, en skopa och en sil, alla 
af brons och romersk härkomst; bredvid dem lago en guldfinger- 
ring och två bronsnålar (St. Hist. Mus. 5766). En i Friggeråkers 
socken, Gudhems härad, upptäckt graf innehöll en tunn romersk 
glasbägare, ett präktigt spänne af förgyldt silfver, afbildadt fig. 
320 i Sv. forns., samt en bronsnål; dessa saker hade varit ned
lagda vid sidan af ett obrändt, sittande lik i en liten stenkista, 
som var endast 2.5 fot i qvadrat (St. Hist. Mus. 4840**).

Den omständigheten, att nian i Vestergötland, liksom i flere 
andra delar af Skandinavien, funnit romerska vinkannor och glas
bägare samt den med en sil försedda skopa, hvarmed vinet östes 
i högarne, gör det mer än sannolikt, att handeln nied det romerska 
riket redan under den äldre jernåldern fört vinet till Norden. 
Siléns uppgift var att befria vinet från bottensats och dylikt.

Biand andra fynd från Vestergötlands äldre jernålder, nämner 
jag här endast följande. Vid borttagandet af en stenhög i en

hvars hopvuxna hildar hafva torinen af ett. hjul med fyra ekrar (ad
junkt Nilssons samling i Skara), samt tn halsring af ovanlig form 
frän öfvergå »gen till jernåldern (St. M. 6907), — de bada sist
nämnda äro afbildade i delilia tidskrift, 5:te bandet, sid. 35 och 34.

') Afbildadt i denna tidskrift, 5:to bandet, sid. 27.
”) Kort efter mötet i Skara erhöll Statens Historiska Museum genom 

bibliotekarien Törnis medverkan ett präktigt graffynd från Sjögerstads 
socken, hvilket bland annat innehöll en stor glasbägare (N:r 7327).
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åker å Bjellum-Källegårdens egor i Bolums socken*), Valle härad, 
faun man en bronskittel, som stod på en hall, 1.5 fot djupt och 
var »fyld med ben och jord». Invid kitteln lågo »en hufvudskål 
och flere större ben» samt tre bronsspännen, närmast lika fig- 
317 i Sv. forns., 2 nålar och beslag af brons till 2 dryckeshorn, 
en perla af förgyldt silfver m. m. (St. Hist. Mus. 6350). Det i 
denna graf nedlagda liket hade således tydligen varit obrändt, 
liksom det nyss omtalade från Friggeråker. Ett minne af lik- 
bränning under denna period hafva vi deremot i en år 1871 vid 
Bossgården i Medelplana socken upptäckt graf: ett groft lerkärl, 
innehållande brända ben och aska, var omgifvet af ett kretsformigt 
hopböjdt, tveeggadt svärd och täckt af en sköldbuckla af jern, 
lik fig. 290 i Sv. forns.; i grafven lågo äfven ett sköldbandtag och 
två spjutspetsar af jern (Skara Museum). I en hög vid Peders
torp i Varola församling har man funnit klingall till ett tveeggadt 
svärd, 7 spjutspetsar med lång holk, litet blad och två hullingar, 
samt två spjutspetsar med stort blad, utan hullingar (Skara Mu
seum). Vid Vennebo i Roasjö socken, Kinds härad, fann man 
dels våren 1874 under spadvändning, dels senare, spännen af brons, 
flere beslag och ringar af förgyldt silfver och brons (några af 
dem med silfverinläggningar), delar af minst 7 betsel af brons 
och jern, 3 spjutspetsar och en bit af ett tveeggadt svärd m. m.; 
de flesta af dessa saker äro af mycket sällsynta former (St. Hist. 
Museum 6511).

Guldet var kändt i Vestergötland redan under bronsåldern. 
En armring af dubbel, plattad guldten, hvars ändar äro virade 
örn hvarandra, hittades år 1880 i Timmersdala socken, Södra Vadsbo 
härad, och är afbildad å sid. 34 i 5:te bandet af denna tidskrift 
(St. Hist. Mus. 6578). En annan armring af guld från samma 
period hittades år 1882 vid Rafvelstorp i Gökhems socken, vester 
om Falköping (St. Hist. Mus. 7068). Dessa fynd, hvilket stort 
värde de än i och för sig sjelfva hafva, äro dock obetydliga mot 
de guldfynd från jernåldern, som anträffats i Vestergötland.

Redan under den äldre jernåldern var guldet mindre sällsynt 
än under bronsåldern, hvarjemte man då lärt sig att förgylla.

') Vid Backen i samma socken har man funnit två spännen lika tig. 
316 i Sv. Jörns., en nål med korsformigt genombrutet hufvud och 
en liten nästan klotrund hängprydnad, allt af brons (St. Hist. Mus. 
4840).



- HVAD VI VETA OM VESTERGÖTLAND UNDER HEDNATIDEN. 243

Guldringar äro anträffade i de redan omtalade fynden från Friel 
och Öfverbo. Flere andra gnidfynd från den äldre jernåldern äro 
äfven gjorda i Vestergötland. En stor fingerring af denna metall, 
lik fig. 356—357 i Sv. forns., hittades i ett röse med stenkista 
vid Kamsgården i Segerstads socken, nära Falköping (St. Hist. 
Mus. 519). En fingerring af guld med infattad karneol fastnade 
för många år sedan på plogristen under det man plöjde vid Hög
åsen i Forsby socken nära Sköfde (St. Hist. Mus. 1325). En 
klotformig berlock af guld, afbilda!! fig. 366 i Sv. forns., är hittad 
i en åker vid Hallestorp i Vårkumla socken, Frökinds härad (St. 
Hist. Mus. 2854). I Angereds socken, nära Göteborg, hittade några 
vallbarn år 1687 ett stycke af en mycket stor, öppen ring af guld, 
hvars midt varit jemförelsevis smal och vriden, men ändarne 
breda, platta och tvära (St. Hist. Mus. 26). Den har haft unge
fär samma form. som fig. 453 i Worsaae’s Nordiske oldsager.

Guldfynden från Vestergötlands äldre jernålder öfverträffas 
emellertid vida af dem från midten af jernåldern, tiden mellan 
det öde århundradets midt och det 7:de århundradets slut. Statens 
Historiska Museum eger följande till denna tid hörande guld
arbeten funna i Vestergötland: en stor präktig halsring, med in
slagna sirater, funnen 1878 i en åker vid Storegården Bragnum i 
Floby socken, Vilske härad, och vägande nära 2 fE; — större 
delen af en dylik ring, nu vägande något öfver 1 tt och funnen 
1877 under plöjning vid Lund i Naums socken, Barne härad; — 
en stor, öppen, slät ring, stor som en halsring och vägande 1 & 
25.i ort, samt en mindre spiralring, funna 1738 i sanden vid en 
sjöstrand å Bankfjälla egor i Värings socken, NO. örn Sköfde, 
tillsammans med »en annan stor ring och ett hand, på hvilket 
hängde 8 smärre ringar, allt af guld» (ej i museet); — tre tjocka 
spiralringar, ungefär af en armrings storlek, och en kring den 
ena ringen lindad bit af en dylik, vägande tillsammans 88.7 ort 
och funna 1859 i en åker vid Våmb nära Sköfde; — en aflång, 
tjock, med inslagna sirater prydd spiralring, som troligen suttit 
på en svärdsslida, och som 1805 hittades på en åker vid Hullsjö 
i Gerdhems socken, nära Trollhättan (afbildad fig. 470 i Sv. forns.)]
— en liknande ring, funnen å Snösbecks utmark i Karleby socken 
vid Falköping jemte ett böjdt jernsvärd och delar af svärdsfästen 
af förgyld brons, af hvilka ett är afbildadt fig. 412 i Sv. föns.;
— ett med filigransirater prydt beslag till en svärdsslida, afbildadt
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fig. 416 i Sv. forns, och funnet 1822 i Mällby socken, nära Lid
köping; — en guldbrakteat oell fyra sammankedjade spiralringar, 
funna i en sandbacke vid Viglunda i Asaka socken, nära Skara; 
—• tyå brakteater, slagna nied samma stamp oell funna år 1865 
jemte två guldperlor oell en perla af glasfluss (Sv. forns., fig. 453 
oell 454) »under plöjning oell hackning» vid Erska Håkansgården 
i Erska socken, Bjerke härad; — två brakteater, funna nära 
Trollhättan; — en brakteat, funnen 1695 nära Alingsås; — 5 brak
teater, funna på olika ställen inom Foxerna, Bärebergs, Tenge
neds, Sparlösa och Levene socknar;*) — ett för östromerske 
kejaren Zeno (474 - 491) prägladt mynt och flere i spiral lagda 
tenar m. m., allt af guld, liggande i en sönderfallen kopparask 
och funnet på en gammal åker vid Slättängs i Fristads socken. 
Vedens härad; — flere spiralringar m. m.

Alla de nu omtalade guldarbetena öfverträffas emellertid både
1 dyrbarhet och arbetets finhet af de två praktfulla halssmycken 
af guld, som hittats i Vestergötland, och som nu utgöra ett par 
af de yppersta prydnaderna i Statens Historiska Museum. Det 
ena af dessa smycken består af tre öfver hvarandra liggande rör- 
formiga guldringar med ytterst fina filigranornament och andra 
pålagda prydnader; baktill finnes en ledgång, och framtill samman- 
hålles smycket derigenom, att rören trädas in i hvarandra. Hals
smycket, som väger nära l* l/2 ft, hittades år 1827 vid norra 
ändan af Olleberg i Karleby socken, >/2 mil från Falköping; det 
påträffades 2.5 fot djupt i jorden, »under uppgifning af sten till 
spishällar, ungefär 36 alnar nedanom en lodrät klippvägg af berget. 
På stället funnos inga spår af ben, aska eller dylikt». Det andra 
smycket, likt det ijyss beskinna, men af sju rör och vägande nära
2 'a, hittades år 1864 under sten och jord djupt ned i ett stenröse 
nära Möne kyrka, omkring 2'/2 mil S.V. örn Olleberg. — Vid Färje
staden i Torslunda socken på Öland hittades år 1860 ett tredje 
dylikt halssmycke, af fem rör, afbildadt fig. 467 i Sv. forns, och 
likaledes förvaradt i Statens Historiska Museum.

Dessa halssmycken hafva ett mycket högt värde, icke blott 
derför att de innehålla så mycket guld och äro de enda man

’) De i Vestergötland funna guldbrakteaterna äro beskrifna i mitt ar
bete Från jernåldern, fynd N:is 308—316; några af dem äro afbildade
i samma arbete pl. 1 fig. 13, 22, 24, pl. 2 fig. 14 och 23, samt i 
Sv. förös., fig. 459.
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känner af detta slag,*) utan isynnerhet för det utomordentligt fina 
arbetets skuld, som knapt skulle kunna eftergöras nu. Arbetet 
är så fint, att man icke trott sig kunna betrakta det såsom nor 
disk!. Man har ansett dessa smycken vara byzantinska, arbetade 
inom det östromerska riket för omkring 1400 år sedan. Att de 
höra till tiden omkring år 500 eller det derpå följande århundradet, 
är nog riktigt, liksom att förebilderna för det vackra filigran- 
arbetet böra sökas inom det östromerska eller det vestromcrska 
riket. Men att anse smyckena sjelfva vara byzantinska arbeten, 
är utan allt tvifvel oriktigt.**) En närmare granskning af orna- 
mentiken, särskildt af de små djur- och menniskoålder, som i 
mängd ses på dessa smycken,***) visar, att de icke kunna hafva 
något med romersk eller byzantinsk konst att göra. Dessa bil
der, bland hvilka ormar spela en stor rol, likna deremot dem som 
förekomma på nordiska arbeten, och man har flerestädes bär i 
Norden funnit guldarbeten, hvilka äfven i andra afseenden ega en 
slående likhet med de i fråga varande halssmyckena, men örn 
hvilkas nordiska härkomst man icke kan tvifla. Så har man vid 
Svindinge på Fyen funnit två armband af guld, lika hvarandra, 
af hvilka det ena är afbildadt fig. 447 i Worsaae’s Nordiske old- 
sager. Hvart och ett af dessa armband har en ledgång, och den 
ena hälften bildas af två på hvarandra liggande rör, som alldeles 
likna dem i våra halssmycken. Vid Faxö på Sjalland har man 
funnit ett med pålödda sirater prydt guldrör, hvarpå äro fästa tre 
dubbla brakteater, bildade på det sätt att sex brakteater, alla 
slagna med samma stamp, äro hoplödda två och två med bak
sidorna mot hvarandra.f) Guldröret liknar fullkomligt deni, af 
hvilka halssmyckena bildas, hvilket äfven gäller örn tre guldrör 
funna nära Frederiksborg på samma ö. Vid hvart och ett af dessa

*) I Siberien har nian visserligen funnit halsprydnader, som något på
minna örn våra, men likheten visar sig vid närmare granskning icke 
vara så stor som olikheterna. Nicolaes Witsén, Noort ooster gedeelte 
van Asia en Europa eller Nord en Oost Tartarye, 2:a delen (Amster
dam, 1705), pl. vid sid. 748. Friherre Nordenskiöld har fäst min 
uppmärksamhet på detta vigtiga arbete.

'') De nu framstälda skälen för dessa smyckens nordiska härkomst ut
vecklade jag i ett föredrag för Antropologiska Sällskapet den 16 ok
tober 1875.

*") En menniskobild på smycket från Möne ses fig. 468 i Ev. forns. 
f) Afbildadt fig. 76 i Atlas for nordisk oldkyndighed.
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rör äro två brakteater fasta;*) alla sex brakteaterna äro slagna 
med samma stamp. Dessutom hafva öglorna på en mängd andra 
guldbrakteater, funna i olika delar af Norden, så stor likhet med 
halssmyckena, att man skulle kunna anse dessa smycken vara 
gjorda af samma guldsmed, eller guldsmeder, som gjort brak- 
teaternas öglor. Att brakteaterna äro nordiska arbeten, visas af 
deras runinskrifter och flere andra förhållanden, vid hvilka vi ej 
kunna uppehålla oss. Men af det nu anförda framgår ock, att vi 
utan tvekan kunna i de praktfulla halssmyckena från Vestergötland 
och Oland se nordiska arbeten.

Vi torde till och med kunna uppvisa, huru denna egendomliga 
typ här utvecklat sig. De tre nu omtalade guldhalssmyckena 
bildas af tre, feni och sju ringar, hvilka äro ihåliga, tydligen 
emedan man ville spara den dyrbara metallen, och emedan smyc
kena skulle hafva blifvit allt för tunga, om ringarna varit mas
siva. En sådan typ förutsätter emellertid icke blott en halspryd
nad af två rör, liksom de nyss omtalade guldarmbanden, utan 
äfven en enkel halsring af en enda ten, hvilken bör hafva varit 
massiv. En sådan halsring är ock verkligen funnen. I Torslunda 
socken på Öland hittades år 1874 en halsring af brons, med led
gång liksom guldhalssmyckena, och liksom dessa sammanhållen 
på det sätt, att den ena ändan stickes in i den andra (St. Hist. 
Mus. 5314). Ringen är massiv, trind och slät, men liksom å guld 
halssmyckena och de nyssnämnda armbanden samt guldrören, vid 
hvilka brakteater äro fästa, ses med vissa mellanrum uppsvällningar. 
Dessa äro på bronsringen inlagda med silfver.

Örn de tre nu i fråga varande guldhalssmyckena således måste 
betraktas såsom nordiska arbeten, finnes det intet skäl, hvarför 
icke de vid Olleberg och Möne funna skulle kunna anses vara 
förfärdigade i Vestergötland. De blifva då vittnen örn den under
bara skicklighet, som guldsmederna i detta landskap förvärfvat 
för snart ett och ett halft årtusende sedan. Vi veta ock, att 
»smeden» stod högt i anseende bos våra förfäder, antingen han 
var af hög börd eller icke, och antingen han arbetade i guld 
eller jern.

En vid Gällqvist, helt nära Skara, år 1880 under dikesgräfning 
anträffad skatt skulle hafva gifvit oss vida bättre upplysningar

') Atlas för nordisk oldkyndighed, fig. 236.
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om den forntida guldsmedskonsten än den nu gör, örn alla de 
guld- och silfverprydnader, hvaraf den består, nedlagts i oskadadt 
skick. Men så var tyvärr icke händelsen. Skatten, som legat i 
ett bronskärl och är närmare beskrifven i örte bandet af denna 
tidskrift, sid. 44, utgjordes af en spiralarmring, 2 brakteater och 
en knapp af guld, en vacker fyrsidig plåt af förgyldt silfver, en 
mängd smärre ringar, hakar och hyskor af silfver m. m., men der
jemte af en stor guldtacka och 9 breda, platta silfvertackor. 
Dessa utgöras utan tvifvel af guld- och silfverprydnader, som före 
nedläggningen smälts för att kunna lättare gömmas. Guldet väger 
tillsammans 81 ort och silfret 3 ® 91.5 ort.

De nu omtalade fynden vittna om en förvånande guldrikedom 
i Vestergötland vid midten af det första årtusendet efter Kristus. 
Gällqvist-fyndet bevisar, att det vid samma tid äfven fanns god 
tillgång på silfver.

Från vikingatiden, hednatidens sista århundraden, har man 
ock anträffat betydande guld- och silfverfynd i Vestergötland. 
Under gräfning å egorna till Hedegården Jettened i Gudhems 
socken hittade man år 1878 en bit af en för nämnda tid egen
domlig, snodd halsring och flere släta, tjocka, hopböjda tenar, 
allt af guld och vägande tillsammans icke mindre än 2 86.9
ort. Det är det största guldfynd från hednatiden, som under 
detta århundrade gjorts i Sverige. —- Vid stenbrytning å Lids 
egor i Skepplanda socken, ej långt från Göta eif och Gamla 
Lödöse, hittades år 1853 två halsringar och tio armringar, allt af 
silfver; på en af armringarna hänga 4 små ringar. — Å Kettilstorp 
Storegårdens egor i Önums socken, Barne härad, fann man år 
1872 åtta frankiska och 12 hela arabiska eller s. k. kufiska mynt, 
18 bitar af sådana mynt, 4 stänger eller tenar och åtskilliga 
perlor, allt af silfver, samt 48 pedor af karneol, bergkristall, glas 
m. m. *) Detta fynd, hvilket liksom de två nyssnämnda nu för
varas i Statens Historiska Museum, tillhör den senare hälften af 
800-talet. Det yngsta arabiska myntet är nämligen prägladt är 
851, och de frankiska mynten, som bära konunganamnen Karl, 
Ludvig och Pipin, äro präglade under första hälften eller kort 
efter midten af samma århundrade. Fyndet är af särskildt värde 
derför, att man i Sverige, liksom i de andra skandinaviska län-

') Månadsbladet 1873, sid. 109—172.
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denia, funnit endast ett fåtal frankiska mynt, hvilket förhållande 
med skäl väckt förvåning, då man vet, huru täta besök de nordiska 
vikingarne gjorde i Frankrike under karolingernas tid.

Vestergötland, hvilket är så rikt på minnen från de föregående 
perioderna, är deremot anmärkuingsvärdt fattigt på hedniska 
graffynd från den yngre jernåldern, tiden mellan början af det 
Side och midten af det lide århundradet. I detta afseende äro 
Småland, Östergötland och Svealänderna betydligt rikare, hvilket, 
åtminstone till en del, beror derpå, att de sistnämnda trakterna 
blefvo kristnade senare än Vestergötland. Så snart kristendomen 
fått fast fot i en bygd, upphörde man att begagna de hedniska 
begrafningsplatserna; man jordade numera de döda i kyrkorna 
eller på kyrkogårdarna. Man nedlade ej heller längre vid de 
dödas sida vapen, prydnader och dylikt.

Det är väl möjligt, att äfven andra omständigheter bidragit 
till det i ögonen fallande förhållandet, att »ovala spännbucklor»*) 
och andra för jernålderns sista period karakteristiska fornsaks- 
typer äro så sällsynta i Vestergötland, under det att de till mycket 
stort antal anträffats i Småland, Östergötland och Svealänderna; 
men för att kunna utreda detta, fordras ännu mera vidtomfattande 
undersökningar både i Vestergötland och annorstädes, än man 
hittills haft tillfälle att företaga. Vårt vetande om Sveriges forn
tid har emellertid under de sista årtiondena blifvit så betydligt 
och på ett så oväntadt sätt vidgadt, och vi hafva så stark anled
ning hoppas på nya upplysningar, att den som örn en mansålder 
skildrar, hvad man då vet om Vestergötland under hednatiden, 
bör kunna upprulla en mycket mera färgrik tafla än den enkla 
skizz jag nu haft att bjuda på.

') Montelius, »Om de ovala spännbuckloma» i Månadsbladet 1873, sid. 
177—194, och 1877, sid. 461—484.


