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Östergötland under hednatiden,
Af

Oscar Montelius.

1.

På pergament och papper skrifna urkunder hafva föga att för
tälja om Östergötland under tiden före kristendomens införande där, 
och det lilla de meddela rör endast hednatidens allra sista del.

Vida viktigare äro de upplysningar om lifvet i detta landskap 
under hednatiden, som vi få af de många runstenarna, de ännu tal
rikare grafverna, de andra fasta fornlämningarna samt de tusentals 
ur Östergötlands jord uppgräfda fornsakerna. Dessa källor för vår 
kunskap örn lifvet under forntiden hafva ock ett mycket högre 
värde, än man vanligen föreställer sig.

Örn den äldsta delen af den tid, som plägar kallas »historisk», 
förnimma vi här i Sverige liksom i många andra länder i allmän
het föga mer än genljudet af de strider, som då utkämpades, och 
namnen på de kämpande höfdingarna. De äldsta skriftliga urkun
derna hafva i de flesta fall föga eller intet att förtälja om den då
varande kulturens ståndpunkt, örn det arbete som i det tysta utför
des för odlingens främjande. De hafva ock, dessa urkunder, så 
godt som alla fått den form, i hvilken de nu föreligga, först mans
åldrar eller århundraden efter den tid, örn hvilken de tala.

De kämpande höfdingarnas namn och kampens växlingar un
der den tid, som plägar kallas »förhistorisk», äro väl föga eller 
intet kända. Men vi kunna göra oss en bild af den dåvarande od
lingen, åtminstone den materiella, vi kunna århundrade för århun
drade följa dess fortskridande. Och det, som vi veta om dessa 
tider, är så mycket tillförlitligare, som vi öst ur samtida källor, 
ty det som ligger i en graf är ju från samma tid som den döde, 
det är nedlagdt af dem, som voro närvarande vid begrafningen, och

Vid Svenska Fornminnesföreningens möte i Vadstena sommaren 1901 
höll förf. ett föredrag om Östergötland under hednatiden. Det är detta 
föredrag, som sedan blifvit omarbetadt till nu föreliggande uppsats.
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2 OSCAR MONTELIUS.

det ger oss omedelbara upplysningar om månget förhållande på den 
tiden, utan att trovärdigheten af dessa upplysningar kunnat — så
som fallet ofta är med skriftliga berättelser — minskas genom in
verkan af århundradens tradition.

Historien örn kulturens utveckling i ett Iand har väl ock ett 
vida högre värde än den historia, hvilken endast ger oss några 
namn, men hvilken har intet eller så godt som intet att berätta 
om hvad bärarne af dessa namn uträttat.

Öfverblicka vi alla de årtusenden, som förflutit från den stund, 
då trakten mellan Vettern och Östersjön första gången beträddes 
af människofot, ända till den dag, då byggandet af den första 
kristna kyrkan börjades där, finna vi att kulturen i den trakten, 
liksom i andra delar af vårt land under samma tid, gjort oerhörda 
framsteg. För att .vi utan så stor svårighet må finna oss till rätta 
i dessa aflägsna tider torde det emellertid vara bäst, att vi börja 
med de århundraden, som ligga den historiskt kända tiden närmast, 
och sedan småningom tränga in i forntidens dunkla rymder.

Här är det naturligtvis ej möjligt att uttömmande behandla 
ämnet. Jag kan endast gifva en öfversikt af de viktigaste från 
Östergötland nu kända fornlämningar, fynd och andra forntiden be
lysande förhållanden, samt en antydan om hvad de lära oss.

* **

De äldsta skriftliga upplysningar vi äga om Östergötland hafva 
lämnats af de talrika runstenar, som finnas där.* 1

1 En redogörelse för Ostergötlands då kända »runurkunder» meddelades 
af kyrkoherden L. C. Wiede i Östergötlands Fornminnesförenings tidskrift,
I (Stockholm, 1875). Där upptagas 212 »jordfasta runurkunder», af hvilka 
104 redan under den senare delen af 1600-talet blifvit med stor omsorg 
aflecknade och skurna i trä; dessa träsnitt trycktes år 1750 (af J. Görans
son) i Bautil, det är Alle Svea ole Götha Rileens Runstenar. — C. F. 
Nordenskjöld, hvilken under åren 1870—82 med anslag af Vitterhets- 
Akademien undersökte och beskref Östergötlands fornminnen, ägnade där
vid mycken uppmärksamhet åt runstenarna. — Sedan år 1888 har lektor 
E. Brate, på den till Vitterhets-Akademien donerade Bergerska fondens 
bekostnad, underkastat Östergötlands samtliga runstenar en ny, kritisk gransk
ning och af dem tagit nya med största möjliga omsorg utförda afbild- 
ningar, af hvilka några prof lämnas fig. 1 —4. Enligt meddelande af honom 
äger landskapet nu i behåll 152 runinskrifter, hvaremot 66 förr kända för
svunnit; hela antalet är således 218.
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De flesta runstenarna ristades på en tid, då nian ännu inte 
hade allmänt antagit den med kristendomen inkommande seden att 
begrafva de döda i eller invid kyrkorna och att, örn den aflidna 1

Fig. 1. Runsten på Skärkinds kyrkogård. 1

1 Inskriften på denna vid rifning af Skärkinds gamla kyrka funna, nu 
på kyrkogården resta sten lyder: Kutr : lik : Fastulfr : lik : Burn : 
lik : Rustin : tliir : ristu : stin : thina : iftr : Slibi : fatbur : sin : 
kuthan, hvilket betyder: Göt och Fastulf och B[j]örn och Rosten, de reste 
sten denna efter Släbbe, fader sin god.
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var en mera framstående man, inhugga hans namn på en öfver 
grafven lagd häll. På den tid, då flertalet runstenar ristades, be- 
grofs den aflidne — obränd eller bränd — i en hög, vid eller på

Fig 2. Runsten vid Vesterlösa kyrka.

hvilken en minnessten stundom restes. Många efter hednisk sed 
resta, runristade minnesstenar höra emellertid just till öfvergångs- 
perioden mellan heden och kristen tid, såsom man ser af de på dem 
inhuggna korsen (tig. 1) och af den bön, med hvilken så mången 
sådan inskrift slutar: »Gud hjelpe hans själ.» Någon gång såsom
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på den fig. 2 afbildade, efter kristen sed på grafven lagda stenen, 
tillägges »och Guds Moder».1

Korsen äro vanligen likarmade (»grekiska»); någon gång kar 
midten form af ett »hakkors», ett redan under hednatiden här i 
norden heligt tecken (fig. 3).

Några runstenar i Östergötland, liksom i andra delar af Sve
rige, visa det kristna inflytandet också därigenom, att de omtala, 
huru en efterlefvande åt en afliden anförvant »gjort bro», det vill 
säga till fromma för hans själ gjort farbar väg öfver ett vatten
drag eller ett sumpigt ställe, där man måste fram. Runinskrifter, 
som tala örn sådan brobyggnad, finnas eller hafva funnits inom 
landskapet vid Kullerstad i socknen af samma namn, vid Björns
näs i Kvillinge socken, vid Lind i Vesterlösa socken, vid Ålbäcken 
i Viby socken, vid Ekeby kyrka och vid Heda kyrka.

Den första af dessa stenar har följande inskrift:
»Håkan gjorde bro denna, men hon skall heta Gun
nars bro, men han var Håkans son.» Vägen mellan 
Norrköping och Linköping går ännu öfver Kuller
stads bro, som leder öfver en i sjön Glan utfallande 
bäck. Denna bro har emellertid flera gånger blifvit Fig. 3. Kors På 
ombyggd. Vid en sådan ombyggnad, på midten af ™ runsten vid Högby 
1800-talet, fann man runstenen fyra fot djupt under 
vägen vid brofästet på Kullerstadsidan. Stenen restes å nyo i när
heten af sin ursprungliga plats.

I detta fall var det en fader, som utförde det allmännyttiga 
verket för en sons väl. I andra fall är det sonen, brodern eller 
änkan, som gjort det för sin fader, för sin broder eller sin man.

Runstenarna äro af ett oskattbart värde redan därför, att de 
låta oss lära känna språket i Östergötland under en tid, örn hvilken 
vi ej på annat sätt kunnat få någon upplysning därom. De flesta 
af dessa runinskrifter äro nämligen några hundra år äldre än Öst- 
göta-lagen, hvilken är den äldsta af alla med vanliga bokstäfver

1 Inskriften på denna vid Vesterlösa kyrka funna sten lyder: Stein- 
lauk : let : legia : stein : thenu : ufir : Svi[n] : sun : sin : Ruth : 
bia [1] b i : sid : hans : auk : Ku[th]s : Mothir, hvilket betyder: Stein- 
laug lät lägga sten denna öfver Sven, son sin. Gud hjälpe själ hans och 
Guds Moder. — Om de djurslingor, som pryda stenen, se här nedan. 
Denna grafvård, sorn är af kalksten, har, såsom formen och inskriften visa, 
varit lagd öfver grafven, ej rest på den.



6 OSCAR MONTELIUS.

skrifna urkunder, som gifva oss upplysning om, huru språket for
dom ljöd i Östergötland. Meu den äldsta handskrift, som inne
håller denna lag, är ej äldre än från midten af det 14:de århun
dradet. 1

Ett årtusende har snart förflutit, sedan de äldre af dessa run
stenar ristades, och naturligtvis har språket under denna långa tid 
mycket förändrats. Skillnaden mellan då och nu är dock ej 
så stor, som man skulle kunna föreställa sig. Bro skefs då bru, 
reste risti eller raisti, sten stin eller stain, Anund Anunti-, Håkan 
Hakan o. s. v.; men detta kan ej förorsaka nämnvärd svårighet vid 
tolkningen. Att andra ord vålla större svårighet, är klart, men 
man kan i de flesta fall äfven utan särskildt studium lätt förstå, 
hvad nästan alla orden betyda och se meningen af det hela.

Trots sin korthet, hvilken redan af det svårbear betade mate
rialet förklaras, äro runinskrifterna af stor vikt äfven därför, att vi 
genom dem sättas i tillfälle att få en inblick i många förhållanden 
under den tid, då tron på asagudarna skakades af den nya lärans 
förkunnare.

De nyss nämnda runstenar, som tala örn byggandet af broar 
för att underlätta samfärdseln till lands, låta oss ana de svårig
heter, med hvilka denna samfärdsel i forna tider varit förknippad, 
då vägarna voro lika få och väl äfven lika dåliga, som de voro 
osäkra. Kristendomen har mäktigt bidragit både till att förbättra 
dem och att göra dem säkrare.

Afven om färder till andra länder hafva runstenarna i Öster
götland att förtälja.

En runsten vid Skjorstad i Tåby socken bär följande inskrift: 
»Sigsten lät rista sten denna efter Ingvar, son sin. Han vard öster
ut död.»

En runsten vid Sylten i Styrestads socken är rest af en moder 
till minne af hennes två söner. Den ene af dessa hade stupat i 
»Ingvars följe». Ingen anledning finnes att i denne Ingvar se den
samme, öfver hvilken stenen vid Skjorstad är Tistad. Däremot är 
det i högsta grad sannolikt, att den Ingvar, hvilken nämnes 
på stenen i Styrestad, är samme man, som omtalas på ett stort 
antal runstenar i Södermanland och Uppland. Dessa stenar äro alla

1 Östgöta-Lagen, utgift en af H. S. Collin och C. J. Schlyter (Stock
holm, 1830), sid. I.
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resta öfver män, som farit »österut med Ingvar» och funnit döden 
på den färden. En af de nu ifrågavarande stenarna, i Uppland, 
restes till minne af en man, som »styrde skepp österut med Ingvar 
i Estland»; ett par andra, i Södermanland, visa, att färden sträckts 
ända till Särkind, det är saracenernas land i Asien. Sannolikt 
är denna färd densamma, som sedan blef föremål för en romantisk 
skildring i den isländska sagan örn »Ingvar den vidtfarande», hvil
ken där säges hafva lefvat på Olof Skötkonungs tid. I de »Is
ländska annalerna» är ock vid år 1041 antecknadt: »obiit Ingvarus 
late peregrinans», eller att det året dog »Ingvar den vidtfarande», 
hvarmed utan tvifvel menas samme man.

I Landeryds kyrka är inmurad en runsten, som bevarar minnet 
af en man, »hvilken var med Knut». Uttrycket synes här liksom 
på Styrestadstenen angifva, att fråga är örn någon allmänt bekant 
färd. Möjligen har mannen varit med danske konungen Knut på 
härfärd till England.

Huru vida omkring Ostergötlands söner under vikingatiden 
föro, visas af en runsten vid Högby kyrka. Den delvis i versform 
affattade inskrift, som är Tistad på tre sidor af denna sten, lyder 
i öfversättning:1

»Torger reste denna sten efter Assur, sin morbroder, som än
dades österut i Grekland.

God bonde Gulli 
gåfvos söner fem: 
på Fyrisvall föll Asmund, 
modige kämpen;
Assur ändades
österut i Grekland;
vard å Holmen (Bornholm)
Halfdan dräpt.
Kare slutade ej ute; 
död är äfven Bue.

Torkel ristade runorna».
Den ena sonen stupade på slätten vid Fyris, troligen i det vida 

beryktade slag, hvari Erik Segersäll på 980-talet besegrade sin 
brorson Styrbjörn Starke. Den andra föll i Grekland och en tredje 
på Bornholm.

1 Jämför Brate, Runverser, i Antiqvarisk tidskrift, 10, sid. 229, 
med samma förf:s handskrifna tolkning i Vitterhets-Akndemiens arkiv.
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Äfven om kvinnans ställning här i landet vid öfvergången från 
heden till kristen tid få vi af dessa östgöta-stenar märkliga vinkar. 
Den ena runstenen har nämligen en dotter rest åt sin fader, den 
andra en änka åt sin man, den tredje en moder åt sin son eller 
sina söner. I Styrestads socken står en sten, som Torfrid lät rista 
efter sina två söner. Vid Skjorstads vad i Tåby restes ett sådant 
minnesmärke åt Torgisl af hans änka Åsa och dottern Torgun. Vid 
Stratomta i Törnevalla socken är en sten rest åt Halfdan af änkan 
Astrid och två söner.

Än nämnes änkan jämte ett eller flera barn, såsom i de två 
sistnämnda fallen.

Än är det kvinnan ensam som nämnes: stenen vid Rake
reds kvarn i Vikingstads socken har Tora låtit resa åt sin aflidne 
man; i Viby socken finnas två stenar, hvilka likaledes omtala, att 
det är en änka, som rest stenen åt sin man. En sten vid Furing
stads kyrka har modern låtit resa åt sin son.

Särskild uppmärksamhet förtjänar det, att stenar äfven rests 
till minne af kvinnor. I Kaga socken finnes en sten, som en man 
låtit rista åt sin aflidna hustru. En sådan sten har äfven funnits 
i Bjälbo socken.

Vi veta, att kvinnan på Island och i de andra delar af Norden, 
om hvilka vi äga rikligare underrättelser för hednatidens sista 
skede, hade en vida mera själfständig ställning än man kunde vänta 
på en tid, då hon ännu genom köp blef sin mans egendom, sedan 
hon därförut varit sin faders.1 Nu anförda östgöta-runstenar vittna 
örn, att hon hade en liknande ställning i Östergötland, en upplys
ning som vi ej gärna på annat sätt kunnat erhålla.

Runstenarna låta oss också få veta, hvilka namn för ett årtu
sende sedan voro vanliga i Östergötland.

Bland mansnamn kan jag bland andra uppräkna: Anund, As
mund, Assur, Björn, Eskil, Farulf, Faste, Fastulf, Finvid, Gudfast, 
Gudmund, Gunnar, Hakun, Halfdan, Helge, Holmger, Holmsten, 
Ingvar, Ivar, Jarl, Kare, Karl, Kettil, Odd, Olaf, Rikulf, Rörik, 
Sigbjörn, Sigfus, Sigsten, Toke, Ulf, Vibjörn, Visten, Äke, Åsbjörn 
och Östen.

1 Montelius, Huru länge hav kvinnan betraktats som mannens egen
dom?, i Nordisk tidskrift, 1898, sid. 28.
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Bland de kvinnonamn, som förekomma på Östergötlands run
stenar kunna här anföras: Åsa, Astrid, Oluf och Sigrid.

Härtill komma de många namn, som äro afledda af eller sam
mansatta med Tor, och som förtjäna särskild uppmärksamhet. Så
dana mansnamn äro: Torbjörn, Tore, Torer, Torfast, Torger, Torgisl, 
Torgöt, Torkel, Torlak och Torsten, och kvinnonamn: Tora och 
Torfrid.

Af andra gudanamn möta oss i de på östgöta-runstenar före
kommande personnamnen endast Frej (Frö). En runsten i Å socken 
är nämligen rest af en Frösten. Oden, hvilken äfven i andra svenska 
landskaps personnamn är lika sällsynt som Tor är vanlig, ingår ej 
i något af de namn, som läsas på de till vår tid komna runstenarna 
i Östergötland.

De många på Östergötlands runstenar förekommande namn, 
som äro bildade af Tor, visa, att denna gud i det landskapet lik
som annorstädes i Norden var den mest dyrkade.

Olikheten mellan de för tusen år sedan och i vår tid vanliga 
personnamnen är i ögonen fallande. Den är ock lätt förklarlig, 
emedan sådana namn äga nära samband med dem, som i de olika 
religionerna spela en roll. Anders, Johan, Per, Pål, Anna, Kristina 
och Maria, hvilka nu äro så allmänna, kunde naturligtvis ej komma 
i fråga förrän de helgon, som burit dessa namn, blefvo kända efter 
kristendomens införande. Mera anmärkningsvärdt är, att de från 
hednatiden härstammande namnen, till och med de som påminde 
örn Tor, så ofta möta oss under den kristna tiden. Afven örn i 
några af dessa namn, såsom i Tyrgils, Tor ej var så lätt igen- 
känlig, var han dock uppenbar i de under medeltiden —jag tänker 
nu ej enbart på Östergötland — vanliga namnen Torbjörn, Torger, 
Torkel och Torsten, liksom gudanamnet Frö är uppenbart i de äfven
ledes under medeltiden brukliga Fröbjörn, Fränlund och Frösten.

Någon gång känna vi namnet på den, som ristat runstenen. 
Den redan omtalade runstenen i Högby socken är Hstad af Torkel, 
och en sten i Bjälbo socken af Lofe.

Att några af de nutida ortsnamnen redan för tusen år sedan 
förekommo, se vi af ett par runstenar. På en sten vid Högby 
prästgård läses namnet »Hugbu», således samma namn, som ännu 
lefver i socknens. På Harstads kyrkogård ses en sten, som restes 
åt en man, hvilken bodde i »Hathistathum». Bortser man från än-
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delsen, som i det nyare språket fallit bort, igenkänner man häri 
Haddestad i samma socken. En sten på Heda kyrkogård förvarar 
minnet af en man, som »bodde i Jatunstadum». Härmed afses na
turligtvis det Jättingstad, som ligger i socknen, men hvars namn 
således rättare borde skrifvas Jättenstad.

I Östergötland liksom i Mälarelandskapen pläga runorna vara 
ristade mellan två parallela linjer. I båda trakterna slutar den ena 

ändan af det band, som bildas af dessa limér, 
ofta ehuru ej alltid i ett djurhufvud, under det 
den andra ändan ej sällan är något hoprullad 
(tig. 1). Men jämföra vi dessa djur på run
stenarna i Östergötland och i Mälaretrakten, 
märka vi i två afseenden en ganska stor olikhet.

Det ena är, att det nu ifrågavarande djuret 
i Östergötland har formen af en orm utan 
fotter; hufvudet liknar äfven ett ormhufvud 
och stundom ses den utsträckta tungan. På 
Mälaretraktens runstenar förekommer väl också 
en dylik framställning, men ofta har djuret där 
åtminstone en tydlig fot, hvilket aldrig, eller 
så godt som aldrig, är fallet i Östergötland. 
I Mälarelandskapen har också djurets hufvud 
ofta en form, som ej återfinnes i Östergötland.

Det andra är, att i Östergötland det orm- 
liknande bandet, hvari runorna äro ristade, 

^L^vid^ergs TyriT fölJer utmed stenens kanter (fig. 1). Stundom 
ses väl äfven i Mälaretrakten denna enkla an

ordning, men där visa runstenarna mycket ofta invecklade, ej sällan 
särdeles smakfulla slingor. Dylika slingor ses däremot på mycket 
få stenar i Östergötland, och då de någon gång finnas där, äro de 
ganska olika dem i Svealand. En sådan slinga pryder den fig. 2 
afbildade stenen vid Vesterlösa kyrka; denna slinga visar sig upp
höjd öfver den omgifvande ytan, d. v. s. mellanrummen mellan 
slingans bukter hafva blifvit fördjupade.

Utom det djurliknande band, på hvilket inskriften är Hstad, 
ses på några runstenar i Östergötland andra bilder, som förtjäna 
särskildt omnämnas.
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På ett par stenar äro fyrfota djur afbildade. Ett sådant djur 
— det skall troligen föreställa ett lejon — är jämte ett kors in
hugget på en runsten i Slaka socken.

På båda sidorna af en märklig runsten, som varit inmurad i 
Lebergs kyrkomur, äro jämte fyrfota djur några män framställda, 
hvilkas dräkt erbjuder mycket af intresse, emedan man har så få 
afbildningar af dräkten här i Norden under nu ifrågarande tid. 
Såsom tig. 4 visar, var det förnämsta plagget en »kjortel», en rock 
som nådde ungefär till knäna, och hvars nedre del var rikt veckad. 
Mannen bär rund sköld, yxa och svärd; hufvudet är betäckt med 
en hjälm af konisk form.

*
*

*

Äldre än de nu omtalade runstenarna är den, som förr var in
murad i tornet till Röks kyrka och nu står på kyrkogården.1 På 
denna sten läses den längsta runinskrift, som finnes å ett jordfast 
minnesmärke, vare sig i Sverige eller i något annat land. Båda 
bredsidorna, af hvilka den ena ses fig. 5, båda smalsidorna och 
toppytan äro betäckta med runor, af hvilka de flesta höra till den 
kortare, under den yngre järnåldern använda runraden, ehuru vissa 
bland dem äro afvikande från de vanliga. Men dessutom finnas 
dels »villorunor», ett slags chifferskrift (den Öfversta raden å fig. 5), 
dels äldre runor,2 hvilka senare ej synas gifva någon mening, utan 
torde vara hitristade endast för att förläna åt minnesmärket ett 
ålderdomligare och mera vördnadsvärd! utseende.

Inskriften börjas sålunda:

»Till minne om Yamod stil dessa runor, 
men Varén fadern ristade dem 
öfver fallne sonen».

1 Af stenen, som uttogs ur tornmuren år 1862, var därförut endast 
ena bredsidan synlig. Berntil, nr 913. — Sophus Bugge, Tolkning af 
runeinskriften på Rökstenen i Östergötland, i Antiqvarisk tidskrift, 5:e 
delen (Stockholm, 1873—1878). — Jfr Viktor Rydberg, Om hjältesagan 
å Rökstenen, i K. Vitterhets Historie och Antikvitets-Akademiens hand
lingar, ny följd, Ilie delen (Stockholm, 1893).

2 Att man från Östergötland känner en runsten från den tidigare del 
af järnåldern, då dessa äldre runor voro de enda, som användes, få vi af 
det följande se.



Fig. 5. Runsten vid Röks kyrka.
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Längre ned heter det: »Det förtäljer jag som det andra, hvem för 
nio åldrar sedan kom till världen bland rejdgoterna och dog bland 
dem för sina förseelser.

Tjodrek red,
den dristige,
stridsmäns höfding,
öfver stranden af Rejdhafvet.
Rustad på gotiske 
gångarn nu sitter, 
med skölden i rem, 
gifmilde fursten.»1

* *
*

Utom de ofvan anförda ortsnamn, som förekomma på runstenar, 
finnes det många andra sådana namn i Östergötland, som likaledes 
bevisligen härstamma från hednatiden, emedan de innehålla hed
niska gudanamn.2

Så möter oss Tors namn i Torlunda (ett i Vånga, ett i Borg 
och Löts socknar), Torsberg (»ansenligt»), Tors Mint och Tors
hag (båda i Kvillinge s:n), Torö (Skällviks s:n), Torsjö (Godegårds 
s:n), Tors mosse (i samma trakt, på gränsen till Södermanland3);

Odens i Odensberg (Nykyrka s:n), Odensborg och Odensfors 
(båda i Vreta klosters s:n), Odensgöl (Yxnerums s:n), Odensåker 
(Kullerstads s:n), Odenstomta (Kuddby s:n);

Njords i tre ortsnamn, som på 1300-talet skrefvos Ncerdhawi 
eller Nycerdhawi (det ena i Drothems, det andra i Hagelstads och det 
tredje i Slaka s:n; de två sistnämnda ställena kallas nu Mjärdevik

1 Man har fäst uppmärksamheten på likheten mellan dessa Rökstenens 
uttryck och början af »Rings dräpa», i Frithiofs saga. L. F. Leffler, 
Rökstenen och Frithiofs saga, i Nordisk tidskrift, 1878, sid. 165.

2 Se M. F. Lundgren, Språkliga intyg örn hednisk gudatro i Sverige 
(Göteborg, 1878). — De i det följande meddelade uppgifterna om orts
namn af olika slag göra naturligtvis ej anspråk. på att vara fullständiga.

8 »Tors måse» nämnes år 1673 såsom ett af gränsmärkena mellan Öster
götland och Södermanland. C. F. Broocman, Beskrifning öfver Öster
götland (Norrköping, 1760), sid. 15, not. — Andra ortsnamn, som äfven 
kunde synas höra hit, hafva emellertid visat sig innehålla något af de från 
Tor härledda personnamn, som förr voro så vanliga. Se Lundgren, anf. 
ari)., sid. 60.
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Ulls på fyra ställen som heta Ullevi (i Järstads, Kimstads, Sankt 
Lars och Orberga socknar) och ett som nu kallas Ullered (Högstads 
s:n), samt i »Ullabolstad» (så skrifvet på 1300-talet, nu »Ulberstad», i 
Skärkinds s:n), Ullekalf (Högby s:n), Ullstämma (Landeryds s:n), Ulls
torp (Ostra Ryds s:n), Ullälfva (ett i Törnevalla och ett i Örtomta s:n);

Frös i Frösvi (så skrifvet på 1300-talet, nu »Frösvik», i Oppeby 
s:n), Fröslunda (Svinestads s:n), Fröberga (Skönberga s:n), Fröåsa 
(Kisa s:n), Fröshälla (Kärna s:n), Fröklint (ett berg i Ringarums s:n), 
Frösäter (Vårdsbergs s:n), Frösäng (Åby s:n) och troligen Frörum 
(Ringarums s:n);

Friggs i Friggestorp (Kisa s:n);
samt Skades i Skärlunda (Löts s:n), som under medeltiden 

skrefs Skadelunda.
Möjligen har gudarnas namn, Asar (eller Åser), fortlefvat i Aes- 

berghce, såsom det nu så kallade Edsberga (Landeryds s:n) skrefs i 
början af 1300-talet.

På många af dessa platser måste den gud, hvars namn ingår 
i stället, hafva varit dyrkad.

Andra ortsnamn visa, att på platsen fordom offrats, ehuru vi 
ej veta, till hvilken gud man där vändt sig. Sådana äro de ställen, 
hvilkas namn Lund, Harg och Vi vittna om, att en helig lund eller 
annan helgedom fordom funnits där.

Byar och gårdar med namnet Lund finnas på många ställen i 
Östergötland, såsom i Drothems, Flistads, Kvillinge, Landeryds, 
Mogata, Sunds, Tjällmo, Tjärstads, Västra och Östra Tollstads samt 
Viby socknar. I Gammelkils kyrkoinventarium för 1829 är an
tecknadt: »Enligt traditionen skall hafva varit en offerlund i en 
hage emellan kyrkan och prästgården. I nämnda hage finnas större 
och mindre ättekullar.»

Utom Västra och Östra Hargs socknar finnes ett Harg i Kisa 
och ett i Vikingstads socknar.

Vi återfinnes i sockennamnet Norra Vi samt i en till Borg och 
Löts socken hörande gård.

Äfven andra namn inom landskapet bevara minnet af att stället 
fordom varit en offerplats.

I ett bref af år 15131 talas örn en hage, »liggiande i Landaröö 
sokn oc Hanakinde häred mott Smörkulla». Namnet Smörkullen

1 I Biskop Hans Brasks kopiebok, tryckt i slutet af Östergötlands 
Fornminnesförenings tidskrift, I, sid. 31.
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förekommer också i andra svenska orter och har utan tvifvel sin 
förklaring i en tradition örn att man under hednatiden där genom 
»smörjningar» offrat åt någon gud.1

I Askeby, Drothems, Hellestads, Mogata, Västra Ryds, Sankt 
Johannis, Svanhals och Sya socknar finnas byar och gårdar, som 
heta Solberga. Utan tvifvel har solguden dyrkats på dessa ställen 
genom offereldar, tända någon natt vid dagjämnings- eller sol- 
ståndstid. Annu i dag tänder man i Östergötland, liksom annor
städes inom och utom Sverige, eldar vid vårdagjämningstid — 
antingen det nu sker på påskaftonen eller på valborgsmessaftonen — 
eller på midsommaraftonen.2

I vissa länder, äfven här i Norden, dansade man kring elden 
och sprang midt igenom den.

Seden att tända sådana eldar har intet med kristendomen att 
göra. Den måste hafva varit uråldrig redan på den tid, då de första 
kristna missionärerna kommo hit, emedan den funnits och ännu 
finnes äfven uti de länder i södra och västra Europa, dit kristen
domen kom mångå århundraden tidigare än till oss. Att den trots 
alla kyrkans försök att utrota den fortlefvat ända in i våra dagar, 
visar, huru djupt i forntiden den har sina rötter.

Detsamma gäller om seden att resa midsommarstång — »maj
stång» — och att dansa kring den.3

Vid de heliga nätternas inbrott tändes eldarna och restes stän
gerna under hednatiden liksom i våra dagar, och likväl talar, mig 
veterligt, ingen saga och ingen annan forntida skrift därom. För
klaringen till detta förhållande, hvilket vid första påseendet kan 
förefalla besynnerligt, är att man vid den tiden ej skref om det 
som hvar man kände till. Ingen gaf, tyvärr, en skildring af lifvet 
»i helg och socken». Man nedskref endast berättelsen om sådana 
tilldragelser, som syntes märkliga, och det hade fordrats en egen

1 Örn ett märkligt, på Smörkullen i Skrea socken, Halland, gjordt 
fynd från bronsåldern, se Montelius, första delen af Sveriges historia in
till tjugonde seklet (Stockholm, 1903), sid. 117.

2 Se diskussionen om denna fråga och om de nedan omtalade offer
källorna vid Svenska Fornminnesföreningens möte i Vadstena år 1901, i 
Sv. Forum.-förems tidskrift, Ilie bandet, sid. 287.

3 Se om denna sed i olika länder och örn de nyss omtalade eldarna: 
W. Mannhardt, Wald- lind Feldknlte, 1 och 2 (Berlin, 1875—77).
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domlig tillfällighet, för att man händelsevis skulle hafva fått anled
ning tala om de bruk vi nu tänka på. Då skulle den tilldragelse, 
som beskrefs, hafva infallit just den natt, då elden tändes eller 
dansen pågick kring det heliga trädet, och man skulle hafva kom
mit att nämna detta.

Märkliga upplysningar om lifvet i Östergötland under hedna
tiden — och särskildt örn dåtidens gudsdyrkan — få vi äfven af 
andra bruk, som från denna tid fortlefvat ända till våra dagar.

Ett sådant bruk är det att offra i en helig källa. Flera sådana 
offerhällor äro kända i Östergötland. Det var för öfrigt icke endast 
verkliga källor, som användes på detta sätt. Afven i de under 
istiden af vattnet ursvarfvade »jättegrytorna» har man ofirat. Så 
berättas om en jättegryta på Vallsnäs ägor i Nykils socken, att 
den »fordom varit en offerkälla, och har man under en senare tid 
där ofta funnit kopparmynt».1

Nära offerkällan ligger mångenstädes en af stenar bildad rundel, 
som utan tvifvel varit en offerplats. En sådan rundel kallas nu 
vanligen »domarering» eller »domaresäte». Örn denna benämning 
beror på en ända från forntiden fortlefvande tradition eller örn den 
tillkommit i senare tid, kan väl vara ovisst, — att den fanns för 
flera mansåldrar sedan, är dock säkert, — men det ligger egent
ligen ingen motsägelse i uttrycken »offerplats» och »domarering», 
emedan det närmaste samband fordom fanns mellan offerfesten och 
tinget, där rättstvisterna afgjordes.

En af de största och mest bekanta domareringarna i Östergöt
land är den vid Nässja, nära Vätterns strand och ej långt från 
Vadstena. Stenarnas antal är ofta nio, såsom fallet är t. ex. vid 
Lundby i Mjölby socken.

I Gammalkils redan omtalade kyrkoinventarium af år 1829 är 
antecknadt: »Före 1686 bar på Fettjestads gärde söder om kyrkan 
funnits ett domaresäte. Några stenar kvarstå ännu till ett minne 
häraf. Nedanför ligger en Tealia, där man fordom skulle hafva 
offrat, men som nu är nästan igenfallen.»

* * 
*

1 Inventariet af år 1829 för Nykils kyrka (i K. Vitterhets Historie 
och Antikvitets-Akademiens arkiv).
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Jämte runstenarna finnes i Östergötland en stor mängd andra 
minnen från vikingatiden. Bland dem förtjäna grafvarna särskildt 
vår uppmärksamhet.

Från olika delar af landskapet känner man många grafhögar, 
som genom de i dem funna svärden och andra vapnen samt pryd
naderna visat sig tillhöra denna tid.1 Att lemna en närmare redo
görelse för alla dessa grafvar skulle emellertid nu föra oss för vida.

Fig. 6. Nyckel af 
järn. Harfvestad i 
Landeryds s:n. 2/s.

Fig. 8. Skära af järn. Rimforsa 
i Tjärstads s:n. 1/s.

I en grafhög på ett af mig för flera år sedan undersökt gräf
fält vid Harfvestad i Landeryds socken lågo jämte brända ben och 
en mängd perlor af glasfluss m. m. den nyckel af järn och den 
sländtrissa af bränd lera, som äro afbildade fig. 6 och 7. Grafven 
var således en kvinnas.

1 Dessa fynd förvaras nu, liksom fynden från andra delar af hedna
tiden, dels i Statens Historiska Museum (nedre våningen af Nationalmuseum), 
dels i Linköpings Museum och i enskilda samlingar, bland hvilka den 
Bielkeska på Sturefors är den mest betydande. De stora samlingar, som 
doktor Nordeman i Vadstena hopbragt, hufvudsakligen från Östergötland, äro 
nu förenade med Statens Historiska Museum.

2
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Eig. 10. Järnyxa. Boberg i Fornåsa s:n. V4-
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Andra grafvar, i hvilka män hvilat, hafva innehållit svärd, 
spjutspetsar, yxor, stigbyglar, sporrar m. m. af järn (fig. 9—13). 
Afven skäror af järn från denna tid äro funna (fig. 8).

Bland prydnader från vikingatiden äro de, som af fornforskarne 
pläga benämnas »ovala spännbucklor», isynnerhet värda att omtalas 
(fig. 14 och 15); de buros, såsom flera fynd ådagalagt, af kvinnor 
och vanligen parvis, i det en sådan buckla hade sin plats på eller 
nära hvardera skuldran.

Fig. 14. Oval spännbuckla af brons. Stångebro. 2/s.

Andra prydnader från samma tid hafva den form som fig. 16 
och 33 utvisa. Afven dessa äro spännen. På baksidan sitter nålen, 
eller har denna suttit. Nålarna voro nästan alltid af järn och hafva 
därför vanligen förtärts af rost.

Ett af de i Östergötland funna spännena från vikingatiden för
tjänar att särskildt beaktas, emedan det icke, såsom de flesta 
andra, är förfärdigadt i »landet», utan infördt utifrån. Det är
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af en form, som på Gottland är mycket allmän (tig. 18), men som 
så sällan förekommer annorstädes, att minsta tvifvel ej kan råda 
om dessa spännens gotländska härkomst. Det är funnet vid Mern, 
således på östra kusten, så att säga midt emot Gotland.

På samma ställe hittades det tig. 17 afbildade viktlodet, hvilket 
också talar om handel. Viktlod af detta slag äro, liksom så många 
af de vid samma tid här brukliga silfversmyckena, gjorda efter 
arabiska förebilder. De äro af järn, men detta är öfverdraget med 
en tunn bronsskålla, hvarigenom man ville förekomma, att de skulle 
förfalskas. Om någon försökte genom afskrapning minska viktens 
tyngd, biet järnet synligt och bedrägeriet lätt upptäckt.

Fig. 16. Bronsspänne. Sidkälla i Styrestads s:n. */*•

Det vid Mern funna viktlodet (fig. 17) väger 190 gram. Emedan 
det är nästan alldeles oskadadt, kan den ursprungliga vikten ej 
hafva varit mycket större. Något större har dock denna senare 
troligen varit. En svensk mark — viktenheten här i landet under 
vikingatiden, liksom långt därefter, — var ungefär 200 gram. I fall 
detta viktlod var svenskt, hvilket är sannolikt, har det således varit 
en mark.

Om handel och annan förbindelse med främmande länder vittna 
ock de talrika mynt och många andra föremål af guld och silfver 
från vikingatiden, som anträffats dels enstaka, dels flera tillsam
mans, bildande större eller smärre »skatter». Dessa skatter hafva 
uppenbarligen blifvit nedgräfda på de ställen, där de nu anträffats, 
antingen emedan jorden var det säkraste för vari ngsställe man hade
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på en tid, då inga kassaskåp eller kassahvalf tvärnos, eller emedan 
ägaren trodde, att han, såsom Odin enligt Ynglingasagan lärt sina 
män, med dylika skatter skulle komma till Valhall, som han hade 
med sig på bålet, eller som han själf hade i jord grafvé.1

Bland de i Östergötland gjorda fynd af detta slag, som kommit 
till vår kännedom — många hafva utan tvifvel, särskildt under 
flydda århundraden, anträffats, utan att nian nu äger någon anteck
ning örn deni, — kulina följande här nämnas.

Mot slutet af 1600-talet fann man nära Vadstena ett arabiskt 
guldmynt, prägladt för en fatimidisk härskare i Mauritanien (det 
nuvarande Marokko och angränsande delar af nordvästra Afrika) 
år 631 efter Hedschra, således 942—43 efter Kr. födelse.2 Fyndet

1 Konungaboken af Snorre Sturgeon, öfversatt af H. Hildebrand, 
Ynglingasagan, kap. 8.

2 Emedan de muhammedanska åren ej börja den 1 jan., motsvarar 
hvarje sådant år delar af två år efter vår tideräkning.
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förvaras i Uppsala Universitets myntkabinett. Arabiska, så kallade 
»kufiska», silfvermynt från vår hednatids sista århundraden, mest 
från 800- och 900-talen, äro till stort antal funna i Sverige. Men 
arabiska guldmynt från samma tid äro mycket sällsynta.1

Vid Borringe i Elfvesta socken, Bobergs härad, hittades år 
1725 under dikesgräfning en liten ring, samt åtskilliga anglosach- 
siska och danska mynt från konung Knut den stores tid, allt af 
silfver. Af fyndet »bortsåldes genast 18 lod, men 7 lod blefvo af 
Konungens befallningshafvande ertappade hos hittaren och år 1729 
insända till Antikvitets-arkivet».

Vid Bråstad i Skärkinds socken och härad fann man år 1734 
»vid rifning i jorden på en sandbacke i en hage, där man svedjat 
bort skogen», 3 små silfverstycken samt omkring 160 silfvermynt, 
de flesta anglosachsiska (iEthelrmd och Knut) och tyska; ett mynt 
var kufiskt. Fyndet hembjöds Kungl. Majit och kronan, men lär 
icke hafva blifvit inlöst.

På Slättholmen i sjön Åsunden, mellan Åby säteri och Horns 
prästgård, hittade en bonde 1752 »en läng silfverkedja med små 
ringar fästade i hvarandra, och å hvardera ändan en stor ring; 
dessförutom hittades bredvid kedjan några silfverpenningar med 
arabisk prägel, som ännu är ganska läslig». Bonden sålde hela 
fyndet i Linköping. Holmen lär sedan hafva fått namnet »Silfver- 
holmen».

Följande fynd af detta slag, hvilka under 1800-talet gjorts, 
hafva i sin helhet eller delvis införlifvats med Statens Historiska 
Museum.

Vid Vimarka i Vårdsbergs socken, Bankekinds härad, fann 
man år 1834 »i ett stenrör på gårdens byggnadstomt» en armring 
samt åtskilliga bitar af ringar och spännsmycken jämte 157 mynt, 
allt af silfver. Ett mynt var anglosachsiskt (iEthelrsed), de öfriga 
voro tyska och arabiska. De arabiska mynten, af hvilka det yngsta 
bar årtalet 340 efter Hedschra (951—952 efter Kr. föd.), voro präg
lade i Samarkand, Balkh, Bokhara, m. fl. asiatiska städer. Hela

1 Detta och flera andra östgötafynd af arabiska mynt omtalas af C. J. 
Tornberg i hans arbete Nimi eufia regn numophylacii holmiensis (Uppsala, 
1848). Åtskilliga af de här nedan nämnda fynd, sora innehållit västerländska 
mynt, äro också beskrifna af B. E. Hildebrand i Anglosachsiska mynt i 
Svenska Kungl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord (första upplagan, 
Stockholm, 1846).
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fyndet vägde 35 lod (465 gram). Blott en del däraf inlöstes för 
Statens Historiska Museum, där fyndet kar nr 660.

Vid Bockarp i Mjölby socken, Vifolka härad, hittades år 1844 
»under tillredning af en odlad och bränd mosse» två små ringar 
och 85 mynt, allt af silfver. De flesta mynten voro anglosachsiska 
(jEthelrmd och Knut) och tyska (kejsar Otto III, många präglade 
i Köln). Ett mynt var danskt, prägladt för konung Hardaknut. 
Hela fyndet, som vägde 8 Vs lod (110 gram), inlöstes för Statens 
Historiska Museum, där det har nr 1146.

Vid Valby i Väderstads socken, Göstrings härad, fann man år 
1847 vid dikesgräfning »på V* eller V* alns djup» en halsring och

Fig. 19. Guldarmring. Skillberga i Vårdsnäs s:n. Vi.

10 bitar af ringar, samt 15 hela kufiska mynt och 13 bitar af så
dana, allt af silfver, jämte en trind guldten, »l1/* tum lång, bruten 
i ena, afhuggen i andra ändan». Mynten äro präglade åren 893— 
952 efter Kr. föd. Guldtenen, som vägde 7 ort (30 gram), åter
ställdes till hittaren. Silfret, som vägde 465 ort (1,977 gram, så
ledes nära 2 kilogram), inlöstes för Statens Historiska Museum 
(nr 1335).

Å Skillberga egor i Vårdsnäs socken, Kinda härad, påträffades 
våren 1858 under arbete för Kinda kanal, strax nedanför Kvilla 
kvarn, den fig. 19 afbildade guldarmringen. Ringen, af ganska 
blekt guld, låg 6 fot under strömfårans gamla botten och var (eller 
klef vid upptagandet) bruten i två delar. Den är snodd af tre 
femkantiga tenar och väger 15.85 ort (67 gram); guldhalten endast 
62 %. Förvaras i Statens historiska museum (n:r 2469).
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På Mörstorps ägor i Ljungs socken, Gullbergs härad, hittades 
år 1860 under plöjning ett spänne (fig. 20) nied upphöjda ornament, 
hvilka liksom spännet äro gjutna, 6 hela och 5 halfva kufiska mynt 
samt 54 smärre bitar af sådana mynt, allt af silfver. Det yngsta 
myntet är prägladt omkring år 954 efter Kr. f. Fyndet, som vägde 
21,5 ort (91 gram), inlöstes för Statens Historiska Museum (nr 2755).

På Bobergs Skattegårdens ägor i Fornåsa socken, Bobergs 
härad, hittades år 1865 »vid gräfning för sprängning af en mindre 
sten i åkergärdet» 112 hela och 13 bitar af silfvermynt. Dessa 
anträffades »jämte några små glasbitar i lösa jorden, omkring 8 
tum djupt, utmed stenen». Af de hela mynten voro 82 tyska, 4

Fig. 20. Silfver spänne. Mörstorp i Ljungs s:n. 1/i.

danska och 26 anglosachsiska (jEthelraed och Knut den Store). 
Fyndet, som vägde 31,8 ort (135 gram), inlöstes för Statens Histo
riska Museum (nr 3430).

Vid Maspelösa i Flistads socken, Gullbergs härad, uppgräfdes 
år 1869 tre stora ringar, fyra bitar af ringar och 432 tyska, anglo
sachsiska m. fl. mynt. Af de tre stora ringarna äro två afsedda 
för halsen; den tredje (fig. 21) är betydligt större och troligen af- 
sedd för midjan. En af halsringarna är flätad; de två andra äro 
snodda. Skatten, som vägde något öfver ett kilogram, inlöstes för 
Statens Historiska Museum (n:r 4237).

Den största från Östergötland kända skatten upptäcktes 1875 
vid Erikstorp i Ödeshögs socken, Lysings härad. Under odling 
i en mosse hittades å dennas östra sida i en bergskulle två guld
ringar och 100 arabiska mynt. Ett par veckor senare upptäckte
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man på kullens andra sida, »i en bergsskrefva helt nära jordytan 
under några smärre stenhällar», fem armringar af guld, ett rundt 
med filigransirater prydt smycke af guld, två präktiga, med dylika

sirater prydda, fyrsidiga spännsmycken af silfver, en pä samma 
sätt utsirad »torshammare» af förgyldt silfver, hvilken hängt i en 
silfverkedja,1 samt 230 arabiska silfvermynt. De båda fynden, hvilka

1 Om sådana torshammare se Montelius, Solgudens yxa och Tors 
hammare, i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 10:e bandet, sid. 290.
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torde kunna betraktas som hörande till samma skatt, emedan de 
förskrifva sig från alldeles samma tid, inlöstes för Statens Historiska 
Museum, där de förvaras under n:r 5671. Guldet vägde tillsammans 
785 gram och silfret helt nära 11/t kilogram.1

K i g. 22. Guldarmring t Erikstorp i Ödeshögs s:n. Q/*,

Fig. 23. Guldarmring. Erikstorp. s/4.

Sex af guldarmringarna äro snodda (fig. 22), den sjunde är af 
en slät, fyrkantig ten (fig. 23). Af de snodda ringarna väger den

1 fyndet är utförligt beskrifvet af n. v. riksantikvarien Hildebrand
i K. Vitterhets Historie och Antikvitets-Akademiens Månadsblad, 1877.
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tjockaste 199,34 gr.; de öfriga 122,17, 108,19, 100,94, 99,62 och 
99,i5. Den släta ringen väger 48,75 gr. Det runda guldsmycket 
är afbildadt fig 24 och torshanunaren fig. 27. Ett af de fyrsidiga 
silfverspännena ses fig. 26 a uppifrån; fig. 26 b visar undersidan, 
fig. 26 c ena långsidan och fig. 26 d ena kortsidan, sedda från kanten. 
Båda dessa spännen och de dem förbindande silfverkedjorna äro 
i förminskad skala afbildade fig. 25.

Det yngsta myntet är prägladt är 957 efter Kr. f. För frågan 
örn den tid, då skatten blifvit nedlagd i jorden, är det af synnerlig 
vikt, att inga tyska eller anglosachsiska mynt funnos i densamma, 
ehuru, såsom flera här ofvan omtalade fynd visa, sådana mynt 
präglade under den tyske konungen, kejsar Otto lilis och den 
engelske konungen ^Ethelraeds tid i stor mängd funnits uti Östergöt
land. Otto lil kröntes till tysk konung juldagen 983 och regerade 
till början af år 1002. ^thelrmd, som uppsteg på tronen 978, 
dog år 1016. Det är därför sannolikt, att den vid Ödeshög upp
täckta skatten blifvit anförtrodd åt jorden under 900-talets senare 
hälft, troligen några få årtionden efter det yngsta myntets präglingsår, 
således vid den tid, då Erik Segersäll var konung i Sverige.

Då en svensk mark, såsom vi sett, motsvarar ungefär 200 gram, 
är det anmärkningsvärdt, att en af guldarmringarna i detta fynd 
väger i det närmaste 200 gram, samt ej mindre än tre ringar 
mycket nära 100 gram hvar, och en ring omkring 50 gram. Den 
största ringen är således af en marks, tre af en half marks och en 
af en kvart marks vikt. De nordiska sagorna från vår hednatids 
sista århundraden tala ofta om guldringar af en marks eller en 
half marks vikt.

Vid det under Sturefors lydande Lund i Landeryds socken, 
Bankekinds härad, upptogs år 1879 en silfverskatt bestående af 
31 bitar af smycken och tenar, 10 hela och 255 bitar af kufiska 
mynt samt ett tyskt mynt. Det sistnämnda är prägladt för hertig 
Henrik I af Baiern (948—955); de arabiska mynten äro tyvärr 
ännu ej bestämda. Silfret anträffades under större stenar i en sten
backe nära gården. År 1877 hade en del af mynten, hvilka lågo 
alldeles bara nära en sten, varsnats af en bondgumma. Denna 
trodde emellertid stället vara en »offerkast», hvarför hon ej tordes 
röra mynten. På våren 1879 sågos de ånyo af några barn, hvilka 
omtalade saken; några personer gingo därför kort efter midsommar 
att »söka skatten», som äfven fanns på uppgifvet ställe. Silfret vägde
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Fig. 26 a. Silfver spänne, sedt framifrån. 
Erikstorp. 1/i.

Fig. 26 b. Silfverspännet fig. 26 a, sedt 
bakifrån. 1/i.
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Eig. 27. Torshammare med kedja af silfver. Erikstorp. Vi.
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66,4 ort (282 gram). Fyndet, som insändes genom grefve Ture 
Bielke på Sturefors, inlöstes för Statens Historiska Museum (n:r 
6368).1

På ägorna till Stens rusthåll — tillhörigt landtbrukaren Karl 
Andersson — i Västra Stenby socken, Aska härad, hittades vid 
nyårstiden 1893—94 ej mindre än fyra armringar af guld. De 
påträffades af statdrängen Karl Wilhelm Johansson i Sten under 
gräfning på en »plats, hvarest numera nedbrunna logar» stått. En 
af ringarna är slät och trind; den väger 60,5 gram. Två äro snodda,

Fig. 28. Guldarmring. Sten i Stenby s;n. V*-

hvardera af två tjocka, släta, från midten afsmalnande tenar; den 
ena, afbildad lig. 28, väger 61,7 gr., den andra väger 60,7 gr. Dessa 
tre ringar äro oskadade och hafva således ej förlorat något af sin 
vikt. Den fjärde ringen är snodd af tre tjocka tenar och tre fina

1 Denna berättelse är af stort intresse dels därför, att den visar, huru 
kraftigt gamla föreställningar ännu fortlefva, dels därför att den uppfattning, 
som sålunda lefvat kvar ända in i våra dagar, förklarar huru »depot- 
fynd», hvilka fordom lågo i öppen dag (se t. ex. Montelius, första 
delen af Sveriges historia intill tjugonde seklet, sid. 170), kunnat få ligga 
orörda. — Det förtjänar uppmärksamhet, att det nu ifrågavarande fyndet 
gjorts på ett ställe, som heter Lund. Detta namn visar nämligen, såsom 
vi sett, att platsen varit helig i forntideu.
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snodder, således lik fig. 32; den väger nu 76,2 gr., men den ur
sprungliga vikten har varit något större, emedan ringen nu är skadad, 
så att en liten del af ena tenen saknas. Alla ringarna, hvilka till
sammans väga 259,i gram, äro slutna, i det att tenarnas smala 
ändar äro uthamrade i en liten rhombisk skifva. Guldet, af vacker 
tärg, är af 95,2—97 % halt. Fyndet inlöstes för Statens Historiska 
Museum (n:r 9476).

Vid Stens Prästgård i Västra Stenby socken, Aska härad, 
gjordes våren 1894 ett större silfverfynd. Sakerna påträffades af 
muraren Ernst Gustafsson »vid gräfning för grundläggning till ny
byggnad i stället för den sistlidna december månad nedbrunna 
ladugården». Skatten utgjordes af en »torshammare» (fig. 29), 9 arm
band, — något olika hvarandra (två af dem afbildade fig. 30 och 
31), — en slät och en snodd armring, bitar af halsringar, en mängd 
bitar af tenar, flätade kedjor m. m., samt några tyska mynt, 
allt af silfver och vägande tillsammans 1470 gram. Skatten 
förvaras nu i Statens Historiska Museum (n:r 9534, 9760 och 
9838).1

På ägorna till Varsten i Mogata socken, Hammarkinds härad, 
hittades »under hafreskörden» en armring af guld, snodd af två 
tjocka, släta tenar och två fina snodder; den väger 77,8 gram. 
Guldhalten är 95 %. Ringen, som är afbildad fig. 32, inlöstes är 
1900 för Statens Historiska Museum (n:r 11207).

De många nu beskrifna skatterna, af hvilka flera äro mycket 
dyrbara och för tusen år sedan, då guldets och ännu mer silfrets 
värde var mycket högre än i våra dagar, representerade en verklig 
förmögenhet, antyda, att Östergötland redan under vikingatiden, 
liksom under medeltiden och alltjämt därefter, var ett rikt land. 
Det är få svenska landskap, med undantag af det genom sin handel

1 Handlingarna upplysa intet om afståndet mellan de platser, där 
detta silfverfynd och det här ofvau omtalade, ungefär samtidigt gjorda guld
fyndet från Stens rusthåll, anträffats. De till båda fynden hörande sakerna 
äro ungefär samtida. Då det är af intresse att känna de närmare fynd- 
omständigheterna, särskildt de båda fyndställenas inbördes läge, vore det 
önskiigt att de upplysningar härom, som kunna erhållas, meddelades mig 
under adress: Statens Historiska Museum. För att underlätta efterforsk
ningarna har jag meddelat hittarnas namn och namnet på ägaren till den 
jord, där det första fyndet gjordes. Förf.
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Fig. 29. Torshammare af silfver. Stens Prästgård. Vi.

Fig. 30. Armband af silfver. Stens Prästgård. l/i.

Fig. 31. Armband af silfver. Stens Prästgård. l/i.
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blomstrande Gottland, i hvilka man funnit så mycket silfver och 
särskildt så mycket guld som i Östergötland.

Flertalet af de nu omtalade fynden äro tydligen med afsikt 
nedgräfda skatter. Af skäl, som vi redan lärt känna, anförtrodde 
man fordomdags sina dyrbarheter åt jorden, äfven örn man ville 
taga dem med sig till Valhall. De lågo ju säkrare på ett ställe, 
som endast ägaren hade reda på, än i grafven, där alla de kring
stående kunde se, hvar de lades ned.

Fig. 32. Guldarmring. Varsten i Mogata s:nVi.

I grafvar anträlfas också ytterst sällan föremål af guld eller 
silfver. Bland de många i Östergötland gjorda graffynd från vikinga
tiden, som kommit till vår kännedom, hafva endast följande inne
hållit något af ädel metall.

Vid Hestad i Häradshammars socken, Östkinds härad, fann man 
år 1837 »i bottnen af ett stenkummel, som borttogs för tillredande 
af byggnadsplats», 22 hela och 36 bitar af kufiska silfvermynt, samt

3
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en liten trind silfverten, uppkrökt på ena ändan. Silfret »låg i en 
bädd af svartaktig jord, som väl ej innehöll några kol, men syntes 
blandad med aska och smärre stycken af ben». Jämte silfret hittades 
äfven ett spänne af brons, som likväl hade sönderfallit i så många 
bitar, att det tyvärr icke ansågs förtjäna insändas. Af mynten, 
hvilka äro präglade under åren 897—961 efter Kr. f., hafva flera 
tydligen varit burna som prydnader; de äro nämligen genomborrade, 
och i ett af dem sitter en liten nit ännu kvar. Silfret, som endast 
vägde 26,2 5 ort (lil gram), inlöstes för Statens Historiska Museum 
(n:r 768).

Fig. 33. Bronsspänne. Rimforsa i Tjärstads s:n. 1fi.

I en skadad grafhög vid Rimforsa i Tjärstads socken, Kinda 
härad, fann jägmästaren E. G:son Hjort år 1887 ett för kejsar Ludvig 
den fromme (814—840) prägladt silfvermynt, som haft en fastnitad 
ögla af brons, jämte ett söndrigt bronsspänne, tre glaspärlor och 
ett söndrigt lerkärl. Spännet, som nu är ofullständigt, har varit 
likarmadt; det är afbildadt fig. 33. En pärla är mörkblå med in
läggning i rödt och hvitt; en annan är hvit, inlagd med rödt; den 
tredje är ljusgrön. Fyndet förvaras i Statens Historiska Museum, 
(n:r 8238.)


