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De ifrågavarande ortnamnen äro naturligtvis bildade på olika sätt. Så 
utgöra en del naturnamn. I många ingå folkbenämningar, såsom de ovan 
nämnda på Rus- och Vareg-. Men de flesta torde vara bildade på mansnamn. 
Vasmer återfinner i ryska ortnamn en hel rad av våra vanligaste vikinga
tidsnamn, t. ex. Alf, Björn, Einar, Hakon, Ivar, Börek, Sigvald, Sven, Tor
björn. Han påpekar, att flera av dessa namn även höra till de vanliga 
inom do delar av Britannien, där vikingarna färdats och bott. 

Vasmer gör även intressanta iakttagelser av geografisk art. Han visar, 
att i flera fall namnen å de viktiga punkterna utmed färdevägarna genom 
Byssland mäste vara givna av vikingarna. Och vidare konstaterar han, att 
om man ser till den geografiska fördelningen av namnen i sin helhet, skall 
man finna, att de talrikasto spåren härröra från trakterna av Pskov, Nov
gorod, Tver, Jaroslavl, Kostroma och Smolensk. Men dessa trakter äro 
just sådana, som enligt arkeologiens eller de litterära källornas vittnes
börd varit centralområden för vikingarna. 

Vasmers skarpsinniga undersökning bör observeras av oss nordiska arke
ologer, även om vi icke ha möjlighet att i enskildheter bedöma hållbarheten 
av hans språkliga argumentering. 

Birger Nerman. 

Y T T E R L I G A R E T R A D I T I O N OM ANVÄNDNING AV F L Ä S K 

VID BERGSPRÄNGNING 

I anslutning till Ärland Noreens uppsats ''Fläskgraven på Läckö" i Forn
vännen 1929 har professor Carl M. Fiirst i samma årgång av tidskriften 
meddelat några notiser om namnet "Fläskgraven"' och användning av fläsk 
vid bergsprängning. Förtattaren efterlyser därvid den tradition, som ännu 
kan tänkas leva i värt land om det gamla förfaringssättet att med hjälp av 
fläsk bryta berg eller malm. 

En sådan tradition om bergsprängning medelst fläsk finnes i Hillareds 
socken i Kinds härad, Västergötland. Enligt denna tradition skulle utloppet 
från sjön Saken hava fördjupats på tillskyndan av en ägare till Gälareds 
gård i Hillarcd, Gunnar Gylta. Händelsen skulle tilldragit sig någon gång 
på 1400-talet. 

En i Hillarcd kyrkas korgavel inmurad minnessten över jungfru Gyrid 
Gunnarsdottcr (Gylta) berättar om bergsprängningen vid Saken. Stenens 
inskrift lyder i sin helhet sålunda: "Här under ligger jungfru Gyrid Gunnars
dottcr Gylle begrafwen som bodde pä Giälarc wid pass 200 är sedan hon war 
en Gylle syster aldrig gift hon gaf en äng utan för Kihla til Hillares kyrkia 
pd det ai alla dee förnämste högtider om ähret som juledagen med ottesång 
och högmässa påskedag pingesdag skulle gndslieusten i rattan lyd skie wid 
Hillare men der det försumes bör ängen återtagas under Giälare hennes 
fader Gunnar Gylle lät bränna utlopet diupnre af Säkasiö genom bärget 
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wid Giälares oos och kastade 300 sydor fläsk i elden at berget skulle des 
bättre spricka sönder och hafwer han och hans dotter gifwet många gårdar 
och ängar ifrån Giälare til kyrkior och kloster detta finnes på Giälare 
skrefwet i en gammal lagbook efterkommande til rättelse och hafwer bägge 
brödeme her Knut Lilliehöök och her Gabriel Lilliehöök detta grafhus 
öfwer den gamble jungfru Gyltes graf upsätla lätet anno 1685".1 

Den här relaterade händelsen — som omnämnes i ett flertal topografiska 
arbeten — finnes utförligare beskriven i en sannolikt frän senare delen av 
1700-talet härstammande skriftlig berättelse i Scxdrega kyrkoarkiv (S. är 
moderförsamling till Hillarcd). Det heter häri: "Då Påwiska mörkret ännu 
öfwerhölgde wårt Swerige hafwer snart för 300 år sodan bodt på Giählareds 
Sättcrie uti Sexdräga (!) Församling en Adelsman wid namn Gunnar 
Gylto, denne, som utan twiwel warit en god hushållare och derhos mycket 
rik, då han såg at don lilla ådran som då för tiden rann utur sjön Saken 
benämnd, som ligger ofwanförc bomelta Sätterie, skulle, om den genom konst 
och medol blefwo underhulpen, blifwa beqwäm at med tiden kringdrifwa 
både qwarnar och annat watnwärk, hafwer låtit mod 300 sidor fläsk up-
bränna et stort berg eller sten, som utloppet af Sjöen hindrade, och det så i 
grunden at bemälte sten icke utan då helt litet watn är, kan synas, hwilken 
sten för den orsakens skull än i dag fläske-slen kallad warder; detta hade 
nu den lyckel :e wärkan, at öpningen af Sjöen blof större, hw-arigenom seder
mera ar worden en stor å, som nu flyter tätt ut med Gjälarcds Sätterie och 
i sin framfart kringdrifwes twå sköna qwarnar samt äfwen en såg, hwilka 
bägge delar aldrig standna, hwarken för watunöd eller annat, utan hjelpa 
många människjor då andra qwarnar afstandna." 

Den muntliga traditionen om bergsprängningen lever ännu i IBllared, 
säkerligen till stor del tack vare minnestavlan. Även inom grannsocknarna 
Sexdrega och Ljushult är bergsprängningen känd. 

Att här är fråga om en historisk händelse kan väl knappast betvivlas. 
Av särskilt intresse är, att den på 1600-talet levande traditionen går tillbaka 
å en äldre uppteckning. Vissa detaljer i berättelsen synas dock blivit på
verkade av Olaus Magnus' beskrivning i "De nordiska folkens historia"" 
(II : 19). Detta gäller naturligtvis främst upjigiften om de trehundra fläsk-
skinkorna, som ju återfinnes hos Olaus Magnus. 

Det historiska ursprunget bestyrkes av en vid Kinds häradsrätt år 1626 
handlagd rättegång mellan Gustaf Stenbock å Torpa och arvingarna till 
Knut Nilsson (Lilliehöök) å Gälared. Därvid konstaterades, att Sakens ut
lopp blivit utvidgat "med breningzomkostningh". Detta arbete uppgavs hava 
skott i forna tider å Gälareds bekostnad. 

Släkten Gylta ägde Gälareds gård vid början av 1400-ta.let och den Gunnar 
Gylta, som omtalas vid samma tid, torde vara identisk med berättelsens 
huvudperson (jfr Svenskt Diplomatarium nr 2.217). Gunnars dotter Gyrid 
är svårare att identifiera. Don starkt utbildade traditionen om henne oeh 

1 Inskriften avtryckt av S. P. och J. G. Bexell i Göthoborgs stifts histo
ria och herdaminne (1835) II s. 55, dock med några smärre felläsningar. 
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hennes verksamhet i Hillarcd utgör emellertid ett gott bevis för hennes exi
stens. Jag ämnar på annan plats1 närmare utreda denna fråga i samband 
med en redogörelse för sägonbildningcn kring Gyrid Guimarsdottor (Gylta). 

F. Wildte. 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte 1932 ägde rum den 3 mars i 
Handelshögskolan, Stockholm. Därvid återvaldes föreningens styrelse förutom 
museilektor Ernst Klein och förste arkivarien Ernst Nygren, vilka undan
bett sig att ifrägakomma. I deras ställe utsagos till styrelseledamöter 
intendenten Sigurd Erixon och föreningens klubbmästare fil. kand. Elia 
Behmer. Till revisorer omvaldes fil. lic. Bengt Bergman och nyvaldes amanu
ensen N. L. Rasmusson och till revisorssuppleant nyvaldes kand. J. E. An-
dorbjörk. Professor Haakon Shetelig, Borgen, höll aftonens föredrag över 
ämnet 'Nordisk malerkunst i vikingotiden". Den idérika framställningen 
mottogs med största intresse av det fulltaliga auditoriet, varibland märktes 
II. K. H. Kronprinsen-regenten. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

G. ROSENBERG: Kulturs t römungen in Europa zur Steinzeit. Kö

penhamn 1931, — 8°, 176 sidor med 357 fig. 

Arbetet behandlar snörornamentikens utveckling inom stenålderns olika 
keramikgrupper och utgår därvid frän en analys av materialet å en syd
rysk fyndplats vid Oussatova i närheten av Odessa. Från denna enda fynd
plats härleder förf. den inom vitt skilda kulturkretsar — i Ryssland, Fin
land, Skandinavien, Mellaneuropa och Kngland — ujiptrådande ornamenti
ken med enkel eller omsjmnnen träd. Ett ingående studium av ornerings-
tekniken vid Oussatova leder förf. till uppställande av ett utvecklingsschema, 
börjande med snörornering (enkel eller ornspunnen träd) i "halsbandsslil", 
därefter övergående i on kraftigare stil med vinkehnotiv och andra geometri
ska grupperingar, fort farande med onkel eller ornspunnen tråd, men nu till
ökad mod andra motiv, såsom rader av relief punkter, gropar eller hål samt 
tandade linjer, uppkomna genom intryck av musselskal eller på ett senare 
stadium genom tandstocken. Vid Oussatova framträder orneringen i sin 
första ursprunglighet, medan däremot den yngre stilen till stor del saknas 
å nämnda fyndplats för att i stället uppvisa en spridning över mycket stora 
områden, icke endast i Sydryssland, utan även långt utanför dettas gränser. 

Förf. följer sedan snörornamenliken i dess vandring från kulturkrets till 
kulturkrets, belysande utvecklingen genom framdragande av typiska oxem-

1 Folkminnen och folktankar. 


