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196 Hjalmar Lindroth. 

t våra dagar kan man knappt tala om någon eller några 
bestämda principer eller bildningstyper såsom härskande vid 
namngifningen. Man följer individuell smak, nycken eller 
modet. Vårt nu blomstrande namnsystem har därför häller 
ingen enhetlig nationell prägel. Som belysande exempel på 
hvad man tillåter sig, må till sist tjäna: Adinal, Scotlands-
house, Hamiltonhill, alla från sydväst, där länshufvudstadens 
närhet öfvat sin förfinande påverkan. 

Vi ha vid vårt försök att tillämpa hittills gällande upp
fattning pä Göinge knappast råkat i någon konflikt med den
na. En del för häradet egendomliga förhållanden — sådana 
som nästan hvar bygd måste förete — ha vi dock haft att 
påvisa. 

Denna utredning har blott varit — och velat vara — ett 
utkast, afsedt att ge de stora dragen. Äfven dessa ha kunnat 
träda fram blott ofullständigt och dunkelt. Detta inte blott 
därför, att ett ingående studium af alla detaljer — som jag 
icke gjort — äfven måste påverka konturlinjerna. Utan också 
därför, att flera ytterst viktiga frågor ej kunnat eller öfverhuf-
vud ännu kunna besvaras. Så spörsmålet om den absoluta 
kronologien. Här som i annat får arkeologien hjälpa, om 
den kan. 

EN HALLRISTNING I VÄSTERGÖTLAND. 
A F 

BROR SCHNITTOER. 

»rån Västergötland känner man flera ristningar på 
fast häll. Mest bekanta äro de, som finnas å Kin
nekulle beskrifna af Emil Ekhoff och M. Leijon

hufvud.1 De ligga närmare bestämdt dels vid Flyhof nära 

1 Emil Ekhoff: Svenska Fornminnesfören.s tidskrift VIII: s. 102 ff. M. 
Leijonhufvud: Fornvännen 1908, s. 87 ff. 
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Husaby, dels vid Blombergs station, således på bergets södra 
sluttning. De figurer, som här karaktärisera ristningarna, äro 
skepp, hjul, älfkvarnar och beväpnade män, genom hvilka 
de visa sig tillhöra de vanliga bronsåldershällristningarna frän 
andra årtusendet före Kristus. 

Äfven från ett annat håll i landskapet, nämligen Askims 
härad, således i Göteborgstrakten finnas typiska bronsålders-
ristningar undersökta af amanuensen G. Hallström; de äro 
ännu ej publicerade. 

En tredje lokal har nu
mera också kommit till veten
skapens kännedom. Den fin
nes å Godegårdens ägor, Stom
men ("/tu mantal) i Fåglums 
sm, i sydvästra hörnet af Ska
raborgs län, AnU mil rakt väster 
om Falköping, platsen är be
lägen 2 km. SO. om kyrkan 
alldeles omedelbart öster om 
stora landsvägen, som här fram-
stryker i NV:lig riktning från 
S. Härene till Fäglum; afstån-
det lill Nossa-ån österut torde uppgå till 1800 m. (fig. 1). Äran 
af upptäckten tillkommer folkskoleläraren i Kyrkas J. Lind
gren. På 1870-talet låg ristningen i öppen dag, men öf-
vertäcktes på 80-talet af matjord, hvarefter platsen användts 
till åker. Det är tack vare herr J. Lindgrens minnesgodhet, 
som hällen kunnat återfinnas och blottläggas.1 

Fig. 2 lämnar en öfversikt af ristningens hufvudmassa; 
som det synes sträcker den sig rakt i väster-ösler; förutom 
detta komplex, finnes ett par fotsulor, 16,8 m. rakt öster om 
detsamma. Dessutom påstod sig en person på orten min
nas ännu ett par fotsulor med tydlig! markerade tår; denna 

Fig. l. 

1 Enligt uppgifter i Fäglum skall det finnas ännu två ristningar i trakten, 
något som jag dock ej varit i tillfälle att närmare undersöka. 
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uppgift torde dock böra mottagas med en viss försiktighet. 
Det är dock gifvet, att andra figurer än de, jag sett, möjligen 
finnas, fastän det torde vara ett alltför dyrbart hasardarbete 
att fördenskull blottlägga hela hällen från det ställvis ganska 
mäktiga jordlagret. 

Fig. 3 visar ristningens djup under nuvarande åkeryta, 
1—2 dem, liksom dess utsträckning i Ö-V., i det att de båda 
barnen markera ristningarnas ytterkanter i öster och väster, 

Fig. 3. 

denna sträckning är 4,55 m., bredden N-S. är Losrn. k fig. 4 
ser man ristningen rakt frän öster, fig. 5 är tagen rak! från 
väster, från landsvägen. 

Hällen, som är ganska sprickig, består, så vidt jag kan 
döma, af gneis. Framställningen omfattar 26 par fotsulor 
och 22 ensamma sådana, alltså innalles 74 stycken, samt 13 
älfkvarnar. Ristningarna äro ganska jämnt inknackade och 
kanterna genom förvittring afrundade; djupet är 1—2 cm., 
djupast äro fotsulorna vid b. I regeln är hela sulan marke
rad genom fördjupning och blott i ett fåtal fall, som sär
skildt markerats å fig. 2, har det lämnats en upphöjd list 
mellan häl och fotblad. 



200 Bror Sehnittger. 

En hällristning med så godt som uteslutande fotsulor är 
mycket sällsynt; jag känner endast en sådan förut och denna 
befinner sig också i Västergötland i Sandhems sn, i sydöstra 
delen af Skaraborgs län. Den omtalas af C. J. Ljungström i den
nes beskrifning af Vartofta härad i följande ordalag: "I Din-
testorps äng, i den delen deraf, som ligger nedanför "Warga-
gårdsmaden" och kallas "Osafalls dal", är ett stort granitblock 

Fig. 4. 

med en jemn sida, hvarå äro uthuggne åtskilliga fjät af män
niskor och (kanske) mindre klöfdjur. Denna stenen är ett 
slags hällristning och torde man hafva skäl alt antaga, att 
uthuggningen tillkommit för att beteckna, det stället eller 
trakten tagits i besittning. Egendomligt nog visas fotspår af 
dels barfotade, dels med sandaler eller skor klädda personer. 
— Kan detta afse, att besittningstagandet gällde för både 
sommar och vinter. Folket sade i författarens barndom att 
"spåren voro af människofötter intryckte, då stenen ännu var 
mjuk och växte".1 

1 Se anf. arb. planschen mellan sid. 76 och 77. 
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Hvad innebörd har hällristningen vid Godegården? Se
dan gammalt antager man, att fotsulan har en religiös 
betydelse af ett eller annat slag. Detta torde vara rik
tigt beträffande mera enstaka uppträdande fotsulor; då de 

Fig. 5. 

däremot som här uppträda i stort antal, är det väl antagli
gare, att man helt profant velat hugfästa minnet af sin bo
sättning på platsen och med hvarje fotsula eller par fotsulor 
velat beteckna en eller flera personer. En sådan tydning tänkte 
sig exempelvis Ljungström, som synes af citatet här ofvan; 
Nordamerikas indianer brukade på sina budkaflar af trä be
teckna 1 man med ett par fotsulor, 2 man med två par o. s. v. 

Fornvännen 1911. 14 
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Som jag nämnde torde dessa fotsulsristningar vara ganska 
enastående i Sverige; på bohuslänska ristningar förekomma 
fotsulor stundom ganska talrikt, oftast i kombination med 
andra figurer, såsom på Lökeberget i Foss sm; äfven här tor
de profanförklaringen vara att föredraga.1 

Men Godegårds-ristningen innehåller möjligen äfven den 
ett religiöst element. Å fig. 2 synes vid a, c och d fotsulor 
med en älfkvarn framför, en sammanställning som är så myc
ket mer iögonfallande som den återfinnes å ristningar i Bo
huslän, å nyssnämnda Lökeberget (Baltzer Hällristningar I, 
pl. 1—2, n:r 2), i Tanum (anf. arb. pl. 49—50, n:o 8) m. fl. st. 

Det är ej blott under bronsåldern utan äfven senare som 
fotsulsaftryckct förekommer i den nor
diska konsten. I Danmark träffas det 
ej så sällan på lerkärl från den ro
merska järnåldern (fig. 6) oftast till
sammans med andra instämplade or
nament. Här torde fotsulans religiösa 
betydelse hafva förtunnats till en en-

lg' ' kel symbolik likvärdig med t. ex. an
karets eller hjärtats såsom sinnebilder för hopp och kärlek. 

Det återstår mig att nämna ett ord om fotsulornas ställ
ning inom folktron. Ytterst vanlig är ännu den föreställ
ningen, alt stenen varit mjuk, då intryckningen gjordes; så 
var fallet med stenen i "Osafalls dal" och jag hörde samma 
åsikt komma fram vid Godegården. Ej sällan ställas fotintrycken i 
samband med historiska eller förnäma och märkliga personer 
öfverhufvud; än är det en drottning (Margareta), som stått på 
stenen "då hon skulle stiga till häst", än en förnäm jungfru, 
som öfverväldigals af en sorg så "tung", att det blef märken 
på stenen. Äfven beträffande älfkvarnar kommer en snarlik 
förklaring till synes. I Vallsjö sm i Småland finnes en sten 

1 Se L. Baltzer, Hällristningar från Bohuslän, I, pl. 1-2. n:r 3. D:r 
Emil Ekhoff har meddelat mig, att en dylik hällristning af endast fotsulor 
finnes i Bohuslän i Tanums sn. 
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med 7 "ihåliga fördjupningar", som uppstått då den heliga 
Sigfrid legat på knä på stenen, försänkt i bön. 

En lustig liten berättelse kan jag anföra från Danmark 
om en sten med fotsulor. Som bekant förknippas inom folk
tron fornlämningar och fornfynd med historiska händelser, 
framför allt krigiska. I södra Östergötland hänföras fornbor-
garna lill Dackefejden, i vissa delar af Tyskland är lika visst 
Schwedenstein eller Schwedenschanze elt vanligt namn på 
forntida befästningsverk. I Danmark, framför allt i Jylland, 
som under Karl X Gustafs krig öfversvämmades af den svenska 
soldatesken, är det "svenskerkrigen", som får bära skulden 
såväl till graffält som till vikingatidens silfverskatler. Och 
när svensken var i Odense, fanns del där en ärbar jungfru, 
som förföljdes af några svenskar. För att frälsa sin ära flyd
de hon upp i S:t Knuds torn; men äfven där eftersträfvade 
de henne. Hon hoppade då ut genom en af tornets gluggar 
och föll på en slor sten med sådan styrka, att stenen gaf ef
ter och märken af båda hennes fötter nedtrycktes däri. "Och 
ses denna sten med slika fotspår ännu på den platsen KHng-
enberg, alldeles utanför porten af det forna S:t Knuds kloster".1 

ETT ARKEOLOGISKT BIDRAG TILL BESTAMMANDET 

AF SIGTUNA STADS ÅLDER. 

Meddelande 
AF 

T. J. ARNE. 

^omliga forskare ha ansett, att det nuvarande Sigtuna 
anlagts först efter 1187, det år då esterna upp-
gifvas ha nedbränt staden. Detta nedbrända Sig
tuna skulle då vara identiskt med ett äldre Sigtuna, 

beläget enligt sägnen vid Signildsberg på Håtunalandet. Re-

1 J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn, sid. 78, Jomfruspringet. 


