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K. E. SAHLSTRÖM 

in memoriam 

Den 14 april 1964 avled fil. dr Karl Esaias Sahlström. Han var född 
den 6 juli 1884 i Kyrkefalla i Skaraborgs län, blev student i Skara 
1904, fil. kand. i Upsala inom den humanistiska sektionen i början av 
år 1908, fil. lic. i geografi våren 1912 och utökade licentiatexamen 
med ämnet geologi i början av 1914. 

Sistnämnda år anställdes Sahlström som sekreterare i Sveriges 
Geologiska Undersökning, en befattning, som han bibehöll till pensio
neringen 1950. Under samma tid och nästan ända till sin bortgång 
tjänstgjorde han också som bibliotekarie vid institutionen. Det har 
vittnats om, att K. E. Sahlström i dessa befattningar utförde en 
mönstergill gärning, som blev föremål för hög och allmän uppskatt
ning. 

Ehuru till utbildningen främst geograf och geolog kom Sahlström 
att i sin vetenskapliga produktion endast i mindre grad beröra dessa 
ämnen. Han skrev dock, särskilt under tidigare år, åtskilliga geolo
giska artiklar, varav några utförliga, t. ex. i Sveriges Geologiska Un
dersöknings Årsbok 1911 »Några försök angående jordarternas per-
meabilitet i naturen» och 1913 »Glacial skulptur i Stockholms yttre 
skärgård», och fr. o. in. 1910 lämnade han med vissa mellanrum för 
Årsskriften utförliga redogörelser för »Jordskalv i Sverige» sedan 
1907. 1949 utgav lian »Jordkarta över södra och mellersta Sverige». 
Sahlströms vetenskapliga produktion kom främst att falla inom arkeo
logien, dock med utpräglad geografisk och i någon mån geologisk 
betoning. 

Karl Esaias Sahlström tillhörde den krets av unga forskare, som i 
Upsala samlades kring den tidigt bortgångne docenten Knut Stjerna, 
och när denne 1907-1909 i det arkeologiska seminariet lade upp den 
monumentala undersökningen över hela Sveriges stenålder, fick K. E. 
Sahlström helt naturligt sin hemprovins Västergötland på sin lott. 

Sahlström gick på djupet med sin uppgift, och hans bearbetning 
ledde till den 1915 utkomna doktorsavhandlingen »Om Västergötlands 
stcnäldersbebyggelsc». Samtidigt gav han i cn avhandling »Förteck
ning över Skaraborgs läns stenkamniargravar» (i Västergötlands Forn
minnesförenings Tidskrift bd III: 7, 8) cn översikt över denna ståtliga 
fornlämningsgrupp med ingående uppgifter över dimensioner, orien
tering, fynd, undersökningar, rapporter och omnämnande i littera
turen. 
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K. B. Sahlström. 

Sahlströms doktorsavhandling var ett förträffligt arbete, alltjämnt 
en av de allra bästa bebyggelsehistoriska undersökningarna i svensk 
arkeologi. 

Landskapets första bebyggelse har kommit västerifrån, ifrån Bohus
län och Dalsland, i någon mån även ifrån Halland. Det framgår av, 
att föremålen från äldre stenåldern, främst de grovt slagna, oslipade 
s. k. Lihultyxorna av grönsten, i utpräglad grad koncentrera sig till de 
sydligaste kusterna av Vänern; en stor boplats finns också vid nedre 
Göta älv. Men redan nu har bebyggelsen spritt sig utmed Vänerstran-
tlen upp till ett stycke nedanför Närkesgränscn, och man börjar i 
någon utsträckning söka sig uppför de i Vänern utfallande åarna. 
Denna utvidgning mot det inre fortsätter under slutet av äldre sten
åldern och början av den yngre, ett skede främst karaktäriserat av 
t r indyxorna i grönsten. Men bebyggelsen har fortfarande sin tyngd
punkt i det gamla området, och så långt in som i Falbygden äro 
fynden fåtaliga. Deras geografiska fördelning under ifrågavarande 
skeden är naturlig, då människan i dessa områden ännu levde som 
fiskare och jägare. 

Ett stycke in på yngre stenåldern sker en radikal förändring. Från 
Sydskandinavien, närmast via Halland från Skåne (senare räknade 
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Sahlström också med härledning från Jylland via Bohuslän) tränger 
nu bondekulturen med den överlägsna flintan som material för red
skap och vapen upp i Västergötland. Den söker sig framför allt till 
Falbygden och det i norr med denna sammanhängande Valle härad; 
detta område med sin kalkrika jord och sitt rika lövlrädsbestand var 
mera än andra delar av landskapet lämpat för uppodling. Redan un
der den s. k. tunnackiga flintyxans tid, vilken i stort är identisk med 
dösarnas, de äldsta megalitgravarnas (slorstensgravarnas), finner man 
den tätaste åkerbruksbebyggclscn i Falbygden-Valle härad (inslag av 
den megalitiska flintkulturen finns i Västergötland redan i början av 
yngre stenåldern), men megalitgravskicket gör sig ännu nästan icke 
märkbart : endast 1-2 elösliknande gravar ha konstaterats, dock 
med yngre inventarium. Med så mycket större styrka gör detla grav
skick sig gällande under det följande skedet, den s.k. tjocknackiga 
flintyxans tid, identisk med gånggrifternas. Ifrån det ifrågavarande 
området kände man 1915 inte mindre än bortåt 150 gånggrifter, det 
utan jämförelse största antalet inom något nordiskt område (siffran 
har nu stigit ända till ca 290, vilket gör Falköping-Vallebygden ännu 
mera dominerande) . I andra delar av Västergötland saknas däremot 
kända gånggrifter helt. Emellertid gör sig megalitkulturen även gäl
lande på andra håll i landskapet, särskilt i slättbygden, som nu efter 
Falbygden blir Västergötlands viktigaste område. Sahlström är böjd att 
i megalitkulturens koncentration till Falbygden-Valle härad redan un
der döstid se en invasion ifrån inegalitområdet i sydvästra Skandi
navien, en invasion, som blir ännu mera markerad under gånggrifts
tid, särskilt genom gånggrifternas uteslutande förekomst inom detta 
område. 

Under yngre gånggriftstid uppträder den s. k. båtyxkulturen med 
dess under flat mark eller under obetydliga högar belägna enmans
gravar och karaktäristiska båtformade yxor. Denna kultur är jäm
förelsevis sparsamt företrädd i Västergötland; de fåtaliga gravarna 
ligga utanför gänggriftsbygden (senare ha några sådana konstaterats 
inom denna) . I senare skrifter har Sahlström i båtyxkulturen i över
ensstämmelse med många forskare velat se en invasion ifrån konti
nenten, men som dock i Västergötland inte gör sig starkare gällande. 

Med stenålderns slutskede, främst karaktäriserad av den yngsta 
mcgalitgravtypen, hällkistan, och därför benämnd hällkisttid, av flint
dolkar och de oerhört talrika enkla skafthålsyxorna av grönsten, sker 
en utjämning av kulturerna. Hällkistorna, vilkas antal i Väslergölland 
Sahlström ej anger, men av vilka ca 200 finnas inlagda på hans karta, 
äro visserligen talrikast företrädda inom Falbygden-Valle härad, men 
de förekomma i skilda delar av landskapet, och periodens hela förc-
målsbestånd är jämnare fördelat än tidigare. 

Efter doktorsavhandlingen kom Sahlström i översiktliga framställ
ningar ofta tillbaka till Västergötlands stenålder, däremot endast en 
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gång i cn separat undersökning: »Väglederna inom den västgötska 
gånggriftsbygdcn» (i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 
bd IV: 9, 1935). Han kunde här visa upp, att flera av de nutida väg
lederna sannolikt varit i bruk ända sedan gånggriftstiden. 

Sedan Sahlström i doktorsavhandlingen behandlat Västergötlands 
stenålder, var det naturligt, att han vände sig till dess bronsålders-
material. I en uppsats »Några ord om Västergötlands bronsåldersfynd» 
(i Studier tillägnade Oscar Almgren 9.11.1919; även i Rig 1919, 1920) 
gav han liksom ifråga om doktorsavhandlingen en av kartor åtföljd 
översikt över materialet. Han konstaterade där, att största delen av de 
dock jämförelsevis fåtaliga gravarna befinner sig inom Falbygden-
Valle härad och att även huvudmassan av vapen, smycken och andra 
mera förnämliga föremål är lokaliserad dit, medan de enkla arbets-
yxorna ha en jämnare fördelning inom landskapet. Huvudbygden har 
alltså varit densamma som alltsedan gånggriftstiden. 

Jämsides med bronsåldersstudierna hade Sahlström även börjat 
syssla med Västergötlands Järnåldersmaterial. Han stimulerades där
vid av de utgrävningar i sitt licmbygdslandskap, som han tidigare in
lett, men som nu sä småningom fingo ökad omfattning. 

De Järnåldersproblem, till vilkas lösande Sahlström kom att göra de 
största insatserna, gällde järnålderns första huvudskede, den s. k. för
romerska järnåldern. Under 1890-talet hade Oscar Montelius, särskilt i 
sin berömda avhandling »Den nordiska Jemåldems kronologi» (i 
Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift bd 9, 1896, och bd 10, 1900) 
kommit fram till en indelning av detta skede i tre per ioder: I ca 
5 0 0 i - c a 300 f. Kr., II ca 300 - ca 150 f. Kr., III ca 150 f. Kr. - omkr. 
Kr. f. De två första perioderna voro på många håll i Skandinavien 
mycket svagt eller icke alls företrädda i fornsaksmaterialet. Alldeles 
särskilt gällde detta för den andra perioden; så bl. a. för hela Sverige. 
Många ha också ställt sig frågande, om en sådan period verkligen all
mänt existerat. Däremot var den tredje perioden på åtskilliga håll väl 
representerad. Vad Västergötland beträffar, saknades fynd helt från 
båda de första perioderna. Däremot hade, siirskilt från och med bör
jan av 1900-talet, flera gravfält från den tredje perioden kommit i 
dagen, och en del sakkunniga undersökningar hade sedan denna tid 
företagits, de utförligaste på gravfältct vid Järnsyssla i Skara lands
församling. Gravarna utgöras av enkla brandgropar under flat mark. 

Sahlström grep sig målmedvetet an des.sa gravfält, och under år
tionden företog han cn lång rad utgrävningar på sådana, de mest om
fattande på 1940-lalet. Redan 1924 publicerade ban i tidskriften Vads-
bobygden en mindre 1921 och 1922 utförd utgrävning på ett sådant 
gravfält: »Ett 2000-årigt gravfält vid Hallarcgarden i Väring.» 

1 Senare höjde Montelius siffran till ca 600 f. Kr. 
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Det stod tidigt klart för Sahlström, att den av gravfälten från per. 3 
av järnåldern representerade bygden nästan helt var en annan än 
den ifrån bronsåldern. Det gamla huvudområdet Falbygden-Valle iir 
nu mycket fattigt; gravfälten ligga nu tätt ute pä slättlandet, Vara-, 
Skara- och Vadsboslätterna. Sahlström tog 1933 upp denna fråga i en 
uppsats »Falbygden, slätten och Guldkroken» (i Falbygden, utg. av 
Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening, h. 2) . I denna, där 
författaren lämnade en förteckning på de ca 50 platser, där gravfält 
eller spår av sädana då konstaterats, sökte han förklaringen i den 
klimatförsämring, som geologerna velat antaga för övergången till 
Järnåldern och som, ödesdiger för jordbruket, nödvändiggjort för
skjutning till intensivare boskapsskötsel, för vilken lerslätterna med 
deras rikare gräsväxt voro lämpliga. Han hänvisade också till, att 
Hugo Jungner i sin doktorsavhandling 1922 »Gudinnan Frigg och Als 
härad» tolkat två identiska ortnamnsgrupper på Falbygden och i 
Saleby socken på slätten som en utvandring från den förra till den 
senare. Sahlström framkastade också tanken, att en del av de ej när
mare tidsbestämda gravarna i själva verket kunde gä tillbaka till den 
»fyndlösa tiden». Den nämnda uppsatsen gav även cn kort översikt 
över utvecklingen i Västergötland före järnåldern (något även om 
den efter braiulgropstiden). 

Sahlströms viktigaste publikationer om gravfälten från förromersk 
järnäliler kommo emellertid först längre fram. Tyngst vägande var den 
1948 offentliggjorda avhandlingen »Gravfältet på Kyrkbacken i Horns 
socken, Västergötland» ( = Kungl. Vitterhets Historie ocli Antikvitets 
Akademiens Handlingar, del 60: 2) med en antropologisk avdelning av 
Nils-Gustaf Gejvall. Här undersökte Sahlström 1942-1945 ca 210 gravar, 
varjämte ett 10-tal tillfälligt kommit i dagen. Hela den bevarade delen 
av gravfältet utgrävdes, och mycket större har det säkerligen inte 
varit. Det viktigaste resultatet var, att Sahlström kunde konstatera en 
kronologisk tuilclning av gravfältel. Blott i den norra delen anträffa
des ringnålar, spännen av per. 2-typ eller mcel per. 2-traditioner, hals
ringar och höga lerkärl med likformigt utsvängd buk, blott i den södra 
bronspärlor, stora kraftiga skåror och stora vida lerkärl; andra före
målsgrupper voro gemensamma för de bägge grupperna. Då de nämnda 
till den förra gruppen hörande typerna visade anknytning till per. 2 
eller t. o. ni. per. 1, drog Sahlström den slutsatsen, att den första 
gruppen tillhörde slutet av per. 2 och äldre delen av per. 3. Tidigare 
hade visserligen några forskare sökt föra upp vissa till per. 3 räknade 
föremålstyper till per. 2, men här fick man för första gängen en både 
pä gravfältstopografi och föremålskombinationer grundad motivering 
att flytta upp en rad föremälstyper och att likaså låta per. 3-grav-
skicket börja under per. 2. Att man icke i Västergötland och vissa andra 
delar av Norden känner tidigare järnåldersgravar, ville Sahlström 
förklara därmed, att man under dessa tider ej hade gravarna samlade 

64 



K. B. SAHLSTRÖM 

till hela gravfält och att gravskicket varit så torftigt, att inga föremål 
bevarats. Dä flera liknande gravfält förekomma i närheten, ansåg 
Sahlström det pä Kyrkbacken i Horn representera inte en större bygd, 
men »en tämligen normal storby». 

1951 följde så avhandlingen »Gravfältct i Mellby by Kållands härad» 
(i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift bd V: 6), även med 
en antropologisk del av Nils-Gustaf Gejvall. Här hade Sanfrid Welin 
1925 grävt 6 och Sahlström ett 20-tal gravar och den senare 1948 ett 
60-tal, vartill kommer ett antal tillfälligt gjorda gravfynd. På detta 
gravfält tia mänga gravar försförts, och en fullständig utgrävning 
företogs ej. Från Mellby-gravfältet kända gravar innehöllo inga före
mål karaktäristiska för den äldre gruppen vid Horn, däremot vissa 
gravar föremål från äldre romersk järnålder, från tiden omkring 
Kr. f. till bortåt 200 c. Kr. Här fick man alltså för första gången bevis 
för, att de ifrågavarande gravfälten med sitt typiska gravskick kunde 
fortsiitta ett par hundra år e. Kr. Sahlström blev nu böjd för att även 
låta de yngsta gravarna från Horn falla efter Kr. f., och han blev där
med obenägen att tro på en utvandring från Västergötland av goterna 
från denna tid, en utvandring, som dock icke bör ha medfört en 
total folktomhet. I denna avhandling gjorde Sahlström den viktiga 
iakttagelsen, att de stora brandgropsgravfiilten på väslgöta.slältcrna 
ofta sammanfalla med de .storbyar, som måste ha funnits här vid 
slutet av vikingatiden, då de »ofta kommo att bilda stommen i den 
kyrkliga organisationen»; des.sa byar skulle därför med sannolikhet 
gå tillbaka till tiderna straxt före och omkring Kr. f. 

En tredje avhandling över gravfält av ifrågavarande typ offentlig
gjorde Sahlström slutligen 1954: »Bankalla och Stora Ro. Två väst
götska brandgropsgravfält» ( = Kungl. Vitterhets Historie ocli Antikvi
tets Akademiens Handlingar del 89), också den med en antropologisk 
avdelning av Nils-Gustaf Gejvall. På Bankiillagravfältct undersökte 
Sahlström ett 60-tal gravar 1949 och 1950; åtskilliga gravar hade här 
törstörts, och fynd från en del sådana föreligga. Oundersökta partier 
återstå. Några tidiga gravar som vid Horn förekomma ej, men däremot 
några från tiden efter Kr. f., ocli Sahlström daterade gravfältet till 
de bada århundradena omkr. Kr. f. Nära -'/., av gravarna utgjordes av 
barnbegravningar, en rekorelstor siffra för västgötska brandgropsgrav
fält, ocli klungor av barngravar lyda på några svåra barnepidemier . 
Vid Stora Ro utgrävde Sahlström 1950 46 gravar; tidigare hade här 
många förstörts och en del fynd därifrån bevarats. Några återstående 
partier av gravfältet synas knappast förefinnas. De undersökta gra
varna tillhöra i stort samma tid som de vid Rankälla (dock hör åt
minstone 1 grav, med halsring, till det äldre skedet vid Horn) . 

I en särskild uppsats »Halsringar från La Tene-tiden i de forna 
götabygderna» (i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift bd 
V: 4, 5, 1948) urskilde Sahlström en västgötsk och en sannolikt öst-
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götsk ringtyg och gav även en översikt över andra typer i Sverige och 
delvis även över dem på andra håll i Skandinavien. 

Långvarigt intresse ägnade även Sahlström åt domarcringariias pro
blem. I en uppsats »Några iakttagelser angående domareringar i norra 
Västergötland» (i Fornvännen 1924), där han publicerade cn karta 
över domareringarnas förekomst i Sverige, framställde Sahlström tvi
vel på den då härskande åsikten, aft de skulle utgöra forntida tings
ställen: han framlade en rad motargument, t. ex. att en del ringar äro 
för smä för ett sådant användande, all de ofta förekomma klimgvis. 
och ansåg, att »en trots allt ej så avlägsen möjlighet är att ilomare-
ringarna helt enkelt skulle vara ett slags gravmonument», något som 
stundom antytts av äldre författare. Emot ett sådant antagande talade 
dock, att ytterst få visat sig innehålla rester från begravningar. Men 
han fann förekomsten tillsammans med verkliga gravar påfallande, 
och han tänkte sig, att en del varit gravar, medan andra utgjort kult
platser invid gravarna. 1 flera skrifter återkom han med större säker
het till antagandet om domareringarna som gravar. Sedan T. .1. Arne 
1936 och 1937 undersökt 7 domareringar på Öland, samtliga med be
gravningar, vilka han publicerade i uppsatsen »Domareringarna äro 
gravar» (i Fornvännen 1938), och Sahlström själv undersökt ett tiotal 
ringar i Västergötland, av vilka de flesta givit gravfynd, stod saken 
klar. Sahlström publicerade sina Utgrävningar i uppsatsen »Undersök
ning av domareringar i Västergötland» (i Fornvännen 1943). 1953 gav 
han i uppsatsen »Närkes domareringar» (i Frun Bergslag och bonde-
bygd) en översikt över detta landskaps fornminnen av ifrågavarande 
art; då de fullständigt överensstämma med dem i Västergötland, ser 
Sahlström här ett direkt inflytande från detta håll. 1 en uppsats i 
Fornvännen 1953 har jag visat, att alla daterbara domareringar till
höra ett bestämt skede, tiden frän omkring 400 - omkring eller straxt 
efter 550, alltså i stort folkvandringstiden. I en uppsats »Domare-
ringarnas härkomst» (i Fornvännen 1942) har Sahlström velat här
leda denna gravtyp från liknande i norra Tyskland, men här före
ligger en kronologisk svårighet, ty inga äro där yngre än ca 200 c. Kr., 
och de västgermanska, som stå närmast de nordiska, ligga före Kr. f. 

Bland andra grupper av fasta fornlämningar, som Sahlström ägnade 
sitt intresse, voro fornborgarna. 1 Vadsbobygden 1930 publicerade han 
översikten »Skaraborgs läns fornborgar». Antalet säkra borgar är en
dast 10, de flesta med ganska nordligt läge, tydligen närmast för
svarsanläggningar mot anfall från svearna. Ingen borg har hittills 
blivit undersökt eller eljest givit daterade fynd. 

Delvis i samband med utgivandet av en ny upplaga av det geolo
giska kartbladet Skövde företogos fr. o. m. 1924 ett antal år framåt 
inventeringar av områdets fornminnesbestånd; dessa leddes av Sahl
ström, som hade ett antal lokala medarbetare; han företog även på 
sina håll kartläggning av gravfält och undersökning av ett fåtal gravar. 
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Resultatet blev tre avhandlingar »Kåkinds härads fornminnen», »Gud
hems härads fornminnen», och »Valle härads fornminnen», utgörande 
nr 2-4 i Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie 
och utkomna 1928, 1931-1932, 1939, de två första med medarbetare 
fiir publiceringen av själva inventeringen. I alla tre avhandlingarna 
ges en ingående översikt över utvecklingen ända sedan äldre sten
åldern, med behandling och avbildning av de viktigaste fynden och 
med diskussion av de arkeologiska problemen för de olika skedena. 
Det är mönstergilla häradsbehandlingar. 

I dessa häradsmonografier redovisar Sahlström mänga viktiga re
sultat. Sa kunde han i den första konstatera, att bygden i Vättersock-
narna, som dock äro bördiga, efter stenålderns slut övergivits; först i 
slutet av Järnåldern får man åter fynd där. 

I det sistnämnda arbetet gör Sahlström ett konstaterande av stor 
betydelse. Han framhåller här, aft, medan tidigare förbindelserna med 
svearna över Tiveden varit obetydliga, bli med Vendcltiden inflytel
serna ifrån dessa påtagliga, och han menar, att det blir allt tydligare, 
»att dessa förbindelser stått i samband med en maktutvidgning frän 
det i stark expansion stadda Sveaväldet». På detta ingår lian närmare 
i en ytterst värdefull uppsats »Västergötlands kulturella orientering 
under forntiden», cn översikt i anledning av Västergötlands Forn
minnesförenings 75-årsjubileum 1938 (tryckt i Västergötlands Forn
minnesförenings Tidskrift bd V: 1, 1940). 

1 denna uppsats drar Sahlström i stora drag upp linjerna för Väster
götlands forntida bebyggelse. Vi få följa den ovan omtalade första 
bebyggelsen frän väster ifrån främst Bohuslän ocli Dalsland utmed 
södra Vänerslranden ocli därifrån något inåt landskapet och megalit-
folkets invasion till Falbygden-Vallconirådet. 1 båtyxkulturen under 
yngre gånggriftstid ser han nu en invasion, varav delar av Väster
götland träffats. I gänggriftsbygden bar man påträffat några sådana 
•främlingsgravar», en sådan grav t. o. ni. konstaterad i en gånggrift, 
men inflytandet blev ej här bestående i bebyggelsen; inkräktarna assi
milerades eller drevos bort. Och överhuvud är det gånggriftsfolkels 
traditioner, som segrat under hällkisttiden med dess enhetliga kultur. 
Under denna tid vittna hällkistorna med hål, en typ, som från Väster
götland spritt sig lill västra Östergötland och Närke, om att vid slutet 
av stenåldern förbindelserna blivit rikare över Tiveden till Närke och 
över västra Vätterstranden och Vättern till Östergötland. Under brons
åldern dominerar alltjämt den gamla gänggriftsbygden, och huvud-
anknytningen till Sydvästskandinavien bestar, ehuru vissa förbindel
ser med Svealand och Östergötland kunna konstateras. Följer så den 
fyndlösa tiden fram till slutet av per. 2. Den från per. 2 och per. 3 
framträdande bebyggelsen med de ofta stora brandgropsgravfälten, 
koncentrerade till de stora lerslätterna, hänger samman med Öster
götland, där — och endast diir — liknande gravfält äro talrika, och 
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Västergötland ocli Östergötland bilda vid denna tid en särskild kultur
krets, som Sahlström ännu dä ville identifiera med goternas. Omkr. 
100 c. Kr. återvänder mycket tydligt orienteringen mot de danska 
Öarna, och Sahlström är böjd att följa Hakon Sheteligs antagande om 
ett ödanskt välde, som enligt Björn Hougen under denna tid kanske 
sträckt sig över Halland och Bohuslän upp till sydöstra Norge; Sahl
ström vill inräkna Västergötland däri. I bjärt motsats mot under den 
föregående tiden känner man nu huvudsakligen förnämliga gravar 
med rik utstyrsel av bl. a. präktiga vapen och importerade metall- och 
glaskärl, ofta i stora högar eller rosen, gravar för cn verklig stor-
mansklass, medan tydligen den enklare befolkningens gravar i all
mänhet varit så torftigt utstyrda, att de undgått uppmärksamhet. 
Dessa rika gravar finner man på skilda håll i slättbygderna, men ej 
siirskilt koncentrerade till den föregående tidens huvudbygder; spe
ciellt talrika äro de i Valle härad. Någon gång ligga de dock på de 
gamla bygravfälten. Med 300-talet avtar anknytningen till Danmark, 
och förbindelserna med Norge bli nu mest framträdande, något som 
också gäller folkvandringstiden, perioden ca 400 - ca 550. Folkvaiid
ringstidens oroliga skede med dess nedlagda guldskatter har resulterat 
i en katastrof för Västergötland. Ty med Vendcltiden brytes inrikt
ningen mot väster och sydväst, och det arkeologiska materialet visar, 
att liiivudinflytaniicna nu kommit från svearna; under intet annat 
skede av forntiden kan ett sä starkt inflytande från svearnas område 
konstaleras i Västergötland. Sahlström accepterar min främst på de 
litterära källorna baserade åsikt, att det måste ha varit straxt efter 
mitten av 500-talet, som svearna erövrat Västergötland. I en uppsats 
»När kom Västergötland under svearnas välde?» (i Västergötlands 
Fornminnesförenings Tidskrift bd V: 9, 10, 1956) har jag genom en 
.sammanställning av de litterära källornas uppgifter och det arkeolo
giska materialet sökt närmare precisera västgötarikets införlivande i 
sveaväldet och kommit fram till den nyssnämnda tidpunkten. 

Det kan tilläggas, att Sahlström även givit andra värdefulla över
sikter än de tre häradsmonografierna: »Falbygdens förhistoria» (i 
»Falbygden genom tiderna» 1940), »Hur marken danats. Fornfynd 
och fornlämningar» (i Finnerödja. En socken i Västergötland, 1944), 
här även med geologisk översikt av bygden, »Vadsbobygden vid tiden 
omkring Kristi födelse» (i Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Skara
borgs län del 4, 1954) och »Skövde stads fornminnen. Inventering 
1954» («• Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skrift
seric N:r 7, 1957). I uppsatsen om Vadsbobygden uttalar Sahlström 
bestämt som sin mening, att vår äldsta järnålders fyndfattigdom 
främst beror på det torftiga gravskicket; det gravskick, som i olika 
varianter uppträder i slutet av per. 2, härleder han närmast ifrån 
Nordtyskland. 

Sahlströms arkeologiska produktion är sällsynt enhetlig. Som vi 
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seit, togo hans undersökningar nästan alllid sin utgångspunkt i hans 
hemprovins, men, då Västergötland arkeologiskt intar en viktig ställ
ning, ha de fått betydelse för hela den nordeuropeiska arkeologien. 

Det har också av ovanstående redogörelse framgått, att Sahlströms 
arkeologiska produktion har en stark geografisk ocli i någon man geo
logisk inriktning. Som geograf ocli geolog hade han en eminent för
måga att sätta in fornlämningar och fynd i deras miljö, att avvinna 
dem resultat i fråga om bebyggelse, näringsliv och levnadsförhållan
den. När man var ute i fiiltet med K. E., som lian kallades i vänkretsen, 
levde den forntida bygden upp under hans förklaringar; man förstod 
på ett realistiskt sätt vad områdena haft att erbjuda människan under 
olika skedens naturförhållanden och hur bebyggelsen därför utveck
lades. 

K. E. Sahlström var en praktiskt duglig man, och det var därför 
naturligt, atl lian betroddes med åtskilliga förtroendeuppdrag. Sa var 
han skattmästare i Geologiska Föreningen under inte mindre än 32 år, 
frän 1917 till 1949. I Svenska Fornminnesföreningen var lian styrelse
medlem sedan år 1941 ocli en intresserad och nitisk andre sekreterare 
under åren frän 1948 till sin bortgång (posten som förste sekreterare 
ville han ej åtaga sig). 

1929 blev Sahlström korresponderande ledamot av Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. 

Personligen var K. E. Sahlström ytterst försynt, anspråkslös och 
fridsam. Han vann också vänner i forskare av alla åldrar. Vi, som 
hade glädjen att under decennier samarbeta med honom, skola alltid 
med tacksamhet minnas honom som den sällsynt gode, trofaste och 
trivsamme vännen. 

Birger Nerman 

SUMMARY 

Karl Esaias Sahlström died 14 April 1964. Born 6 July 1884, he 
matriculated af Skara 1904, took his B. A. in 1908, Ph. lic. in geograpby 
in 1912, in geology 1914, and Doctor of Philosophy in 1915, all at 
Upsala. He was appolnted secretary to the Swedisli (ieological Survcy 
in 1914, a post he held until he retired in 1950. 

Sahlström published several works on geology, but most of his 
writlngS were concemed with archaeology, although with a marked 
geographica] and to a certain degree geological accent. 

His doctoral thesis Om Västergötlands stenåldersbebyggelse (Tlie 
Stone Age Settlement of Västergötland) was included in the history 
of tlie Stone Age in Sweden, planned 1907 1909 by Knut Stjerna. In 
this excellent work, Sahlström could show bow, from the older Stone 
Age, settlement by fishers and hunters spread mainly from tlie west 

69 



BIRGER NERMAN 

along tlie south sbore of Lake Vänern and from there into the interiör 
of tlie province, and how an invasion of farmers by way of Halland 
from Skåne took place with the megalithic civilization during the 
låter Stone Age to the Fal region and the conliguous Valle Hundred, 
tlie area of the province most suitable for farming. 

From the 1920's, Sahlström*! main concern was with the Iron Age 
in Västergötland, above all the prc-Bomanesque period. In the course 
of the years he made numerous excavations and published a lot of 
studies of cemeteries with typical graves of the cremation hole type 
under level ground, dating from this period. He was soon able to show 
that the settlements represented by these burial grounds were almost 
completely unlike those of the laler Stone Age and the Bronze Age. 

In connection with the publication of a new edition of tlie geological 
map of tlie Skövde region, Sahlström was, for some years, responsible 
for the drawing up of an inventory of the prehistoric remains of the 
region. This work resulted in, among other things, three theses on 
the prehistoric remains of lhe three hundreds of Kakinel, Gudhem 
and Valle, all with a comprehensive survey of the prehistory, Among 
tlie most important outcomes of these excellent monographs was the 
sliift in the cultural orientation toward the north-east and Svealand, 
which Sahlström demonstrated in Västergötland at the beginning of 
tlie Vendel era. Sahlström developed this theory in greater detail in 
an extremely valuable paper 1940 entitled Västergötlands kulturella 
orientering under forntiden (The Gultural Orientation of Västergötland 
in Prehistoric Times), in which he described tbc general prehistoric 
.settlement and orientation of the province. 

From 1929, Sahlström was a corresponding member of the Royal 
Academy of Letters, History and Antiquities. He was a member of 
tlie Board of the Swedish Society of Antiquarians from 1941, and its 
assistant secretary from 1948. 
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