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I n  l e d n i n  (f.
Λ

Sveriges indelning i Svea och Göta land är lika gam 
m al, som dess historia. Så h e te r det i konung Christoffers 
L andslag: ”Sverikes rike är, a f  hedna verld , sam m ankom m it 
a f  Svea land och G öta.” Denna indelning, som har sin grund 
uti den af naturen u tstakade gränsskillnand, som bildas af de i 
forntiden stora skogarne Tiveden och K ålm orden, hvarföre och 
”Svea kallades nordan skogh och Göta sunnan skogh” *), är så
ledes den äldsta indelning af v å rt land, vi med v isshet kunna 
bestäm m a. Lägga vi nu  härtill, a tt  det folk, som bebor vårt 
land , sam m ansm ält a f tv å  särsk ilda , om ock m ed hvarandra 
beslägtade folkslag, S v ea r och G ö ta r2), så finna vi äfven en 
historisk grund för denna in d e ln in g 3).

U tan a tt afgöra, hvilken a f dessa folkstam m ar varit den 
äldsta i vårt land , veta v i, a tt  m ed afseende på den g rän s -

1) Lands l .  a f  å r  1442 k. B. 1. N a m n e n  N ordan  skogh och  S u n n a n  
skogh ä ro  icke så gamla ,  som  m an  vanligen  ve la t an taga .  L a g e rb .  S. B .  H .  
1 D .  s. 303.

2) Sch ly te r  Om Sveriges äldsta  In d e ln in g  i Landskaper .  s. 1.

3) A t t  Svear  och G ö ta r  u r s p ru n g l ig e n  varit  tv än n e  särsk ilda  fo lks lag ,  
visar sig än i dag  i den olika  k a ra k te r ,  som  u tm ä rk e r  inby g g a rn e  i Svea 
och G ö ta  r ike .  De förra  ä ro  i a l lm än h e t  mera  tröga  och l u g n a , m e ra  
fr idsamma och lag lyd iga ;  de s ednare  å te r  m era  lifliga och r a s k a ,  fa llna för 
äfventyr  och ofta mera  böjda fö r  n ä f r ä t t .  än  laglig r ä t t ,  h v a ro m  ock vå r  
bro ttmålshis to r ia  torde  kun n a  le m na  in tyg .  Så h a r  för fa t ta ren  f u n n i t  dem 
och h ö r t  de tsam m a besannas  a f  m ången ,  som de rpå  fästat sin u p p m ä r k 
samhet. —  Vidare  u tm ärk a  sig de G ö t iska  l a ndska pe rnas  d ia lek te r  genom  
bredare u tfö r l iga re  o rd form er  och  e t t  a l lm ä n n a r e  b r u k  a f  d if tonger  från det 
öfre Sveriges, orden  och ljuden m e ra  fö rko r ta nde ,  m u n a r te r .  G ei je r  S. F .

1 H. i D. s. 34.



skillnad, som ofvannämnda skogar b ild ad e , Svearne bodde norr 
och G ötarne söder om dessa. Men a tt bestäm m a, huru och 
när den närm are indelningen af dessa bada Sveriges hu fvud- 
delar försiggått, ä r omöjligt på en tid , som  för oss mera fal
ler inom sagans, än historiens område. Säkert är, a tt S v ea r-  
nes och G ötarnes land ursprungligen u tgjorde särskilda riken , 
ehuru af dessa snart uppkommo flera sm ärre eller Fvlken, som 
de kallades, hvilka efter hand kommo under Upsala konungarnes 
välde l).

A tt Svenska landskapsindelningen går långt tillbaka in i 
forntiden; derom förvissas vi genom de gamla landskapslagarne, 
som till en del leda sitt ursprung från hedendomen. Genom 
Fylkeskonungarnes och Jarlarnés tillsättande blef utan tvifvel 
riket först indeldt i landskaper och provinser 2)  och a tt Sverige 
till en stor del redan vid lngjald lllrådas tid var indeldt i 
landskaper och troligen då redan länge varit d e t, finna vi i 
förteckningen på Fylkeskonungarne öfver de landskaper, som 
han lut försåtligen omkomma genom branden i Upsala. Redan 
vid denna tiden igenfinna vi således nam nen på flera af våra 
ännu i dag varande landskaper och kunna derifrån, ehuru  till 
en början med ovissa s teg , dock småningom spåra deras historia.

Vi hafva såsom särskildt föremål för denna vår a fh an d - 
ling velat fästa oss vid landskapet W estergötland och skola i 
det följande söka, a tt historiskt framställa så väl de förändrin
gar detta landskap i anseende till sina gränsor från äldre till 
nyare tider undergått, som ock de vigtigare indelningar det tid 
efter annan varit underkastadt i ju d ic ie lt, ecclesiastikt, adm in i- 
stra tift och militäriskt hänseende. Vi tro oss med så m ycket 
mera skäl kunna egna detta  landskap en särskild uppm ärk
sam het, som det mera än de flesta provinser i vårt land både 
genom sin ålder, sitt läge och de m innen , som dervid äro fa
s tad e , ofta spelat en vigtig role i Sveriges historia.

t )  Schly te r om Sverigos äldsta  Ind.  m. m .  s. 6.
2) L agerb r ing  S. R. Η. 1 D. s. 383.



2 C AP.

Om F fTcstenjötlan(ls gränsar.

t §·

W estergötland är utan tvifvel en af Sveriges åldrigaste 
bygder, säger Geijer. Troligen den äldsta *). Det var den 
trak t, der den Götiska stamm en först satte sig ned och h v a r-  
ifrån den sederm era allt mera utbredde sig åt söder. Det var 
den hedniska ku lturens vagga, likasom det sederm era blef den 
stadgade ch ristendom ens2). Dess historia går långt in i forn
tiden, men ä r till en början så dunkel, a tt det är ganska svårt, 
nästan omöjligt, att bestämm a dess första gränsor. N am net, 
såsom länge bekant, förekommer visserligen ofta hos forntidens 
fö rfa tta re3), i de älstta sag o rn a4), men utan närm are bestäm 
m ande af hvad det egentligen innefattade. Hvad man således 
ursprungligen menat med benämningen W estergötland, torde 
blott gissningsvis kunna bestämmas. Detta är ock helt natur
ligt på en tid , då stora sträckor a f .v å r t  land ännu voro oupp
odlade, då ödemarken var g rä n s 5). Säkert ä r , a tt W es te r-

1) A tt W estergötland varit Götarnas äldsta hem bygd, kan man sluta  
at W estgöta  lagen, der W estgötarnas allmänna landsting kallas: ”aldra göta  
ting” d. ä. alla Götars tin g . Detta ting hölls efter all sannolikhet vid det 
n. v. Öfverste Löjtn. bostället G ötala , i  mil från Skara, der äfvcn W est
göta Lagm annen fordom hade sin bostad.

2) Schlyter om Sveriges äldsta ind. m. m. s. 6.

3) Jordanes (De reb. G et.), som lefde i 7:de årh. omtalar Götarne 
under flera nam n: G autigoth , (”acre hom inum genus et ad bella prom tis- 
sim um ”), Ostrogoth®, V agoth , hvilket sednare man velat anse vara inn e- 
byggarne i W estergötland, men då Jordanes uppfattning af Skandia synes 
sväfvande i så mycket annat, torde man icke böra fästa alltför mycken vigt 
vid detta antagande. Jemr. Geijer S. R. Η . 1 D . s. 78.

4) Götrik och Rolfs saga m. fl. Redan i Ynglingasagan säges det ock 
om konung A une den g am le , att han flydde tvänne gånger till W eeter- 
götland.

5) W estergötland var till största delen öfverbeväxt med skog år 1000, 
ja ännu 1177 voro dess lågtrakler dermed öfverflödigt försedda, då konung  
Sverre drog derigenom på sin färd från Östergötland till W erm land och 
på 6 å 7 dagar icke träffade en m ensklig boning. Lignell Grcfsk. Dal.



götlands gränsor i äldsta tider v a rit m ycket föränderliga, så 
m ycket mera som det länge utgjort en gränsprovins emot 
tvänne riken.

2  §·

De gränsor för landskapet W estergötland, som finnas upp
räknade i bihanget till W estgötalagen, äro icke de äldsta, Sven
ska Historien vet a tt om tala, ehuru vi med afseende på de 
tider, som föregå denna lags utgifvande, måste rörande dem 
m er eller mindre famla i e tt mörker. Med ledning a f histo
riens äldsta uppgifter och de källor som ligga derföre till grund, 
vilja vi söka att, så vidt det är m öjligt, redogöra för de för
ändringar, W estergötlands gränsor undergått öre denna tid d. 
v. s. före det I3:de århundradet.

Man har velat an taga , a tt W estergötland redan i det 
tredje århundradet efter Christi födelse g ränsrt till Upplanden i 
Norrige '). Sagoförfattaren i Götrik och Rolf» saga gifver först 
anledning dertill, då han säger, a tt Göta elf skiljde Upplanden 
från Göta rike; men samma författare ta lar ifven på e tt annat 
ställe i samma saga om A lfh em 2) såsom ett från Upplanden 
skiljdt land och torde man således vid detta antagande icke 
kunna fästa någon synnerlig vigt. A tt W estergötland likväl 
gränsat till Norrige, om ock icke till Upplanden der, på en tid 
långt innan benämningen Alfhem kan spåras, eger m ycken san
nolikhet för sig. Prof. Schlyter, hvars förträffliga afhandling 
Om Sveriges äldsta indelning i landskap m. m .”, hvilken vi i

1 D. s. 59. Hela sträckor af Göta rike hade på dessa ti(]rr tycke a f  nuvarande 
Lappmarken och ännu under G ustaf d. Lstes tid var vägen öfver Tiveden  
så obanad, att ett a f besluten på W csterås R iksdag 1544 var, att Tiveden  
skulle upprymmas så , att man lätleligen kunde draga dcröfver med vagnar. 
Bergfalk, rec af Geijer och Strinnholm , Skandia 4 D. s. 394.

1) Se W estergötlands R ist. 2 Cap. m. fl.

2) Flera af de gamla sagorna låta visserligen A lfhem  om fatta icke al
lenast det Norrska R aum rike, utan äfven Upplanden och låta till och med 
Upplanden och Alfhem vara lika betydande; men detta förnekas fullkom l. 
af andra trovärdigare skrifter, särdeles Sturlesons. H olm berg, Bohusläns 
Beskr. 1 D. s. 111.



och för behandlingen af vårt äm ne ofta rådfrågat, gifver ökad 
vigt åt denna sannoliikhet, då han säger sig med nära nog full
komlig visshet kunnai an ta g a , a tt  den nordliga delen af det nu 
varande Bohuslän ursprungligen blifvit befolkad från Norrige 
och hört dit på en t id ,  då derem ot den sydligare fått sin be
folkning från W esteirgötland och hört till detta landskap. Vi 
få längre fram tillfä lk  a tt närm are belysa detta.

Redan ganska itidigt fram träder, som vi s e t t ,  ur sagans 
dunkel e tt land , sonn kallas A lfhem , utan a tt  vi vidare kunna 
bestäm m a, huru m y ck e t eller huru  litet det omfattade. Säkert 
är, a tt  vi först i en tid långt sednare än den ofvan nämnda 
finna detta Alfhem som  e tt eget rike med en egen konungaätt, 
intagande ”e tt u tm ärk t rum " bland de många små sjelfständiga 
sam hällen , som då ufppfyIide Norden. Delta Alfhem infattade 
då hela kustlandet friån Raumelfven (Glommen) till Gautelfven 
(Göta elfj och omfattiade således både den del af det nuva
rande B ohuslän1), sortn ursprungligen hört till Norrige och den 
som ursprungligen hörrt till W estergötland och ännu mera. Af 
det nu anförda kunnai vi således draga den slutsatsen, a tt W e
stergötland i Je  första, århundradena efter Christi födelse grän
sade i vester till d 'e t då så kallade Alfhem. För bestäm 
m andet af W estergötliands öfriga gränsor i denna aflägsna tid 
finna vi ingen ledning. K onungarne af Ivarska och Sigurdska 
ä tterna gjorde betydlijga eröfringar åt vester. Alfhem blef en
lydstat under Sverigtes konungar, ehuruväl ännu med egna
konungar, och sagan förmäler, a tt i R agnar Lodbroks tid å t -

1) D et n. v. Bohuslära jnnncfattades i fordna tider under flera nam n: 
A lfhem , Ranarike och W ifoen. Hvad det första och älsta omfattade, hafva
vi redan sagt. D et andra räknades från Göta clf till Svinesund; således
alldeles detsamma som förstås med n. v. Bohuslän. A f ett ställe i Harald 
Hårfagcrs saga (Gap. 35) synes det som Ranarike innefattat äfven det n. v. 
Dalsland; men delta grundar sig tydligen på ett skriffel. Det tredje inne
fattar kustlandet om kring Opslofjorden (Christianiafjorden) i Norrige och 
allt landet till Göta elf. N am net W iken öfvergick sedermera på n. v. Bo
huslän ensamt och slu tligen  på dess norra d e l, då dess södra benämdes 
Elfvarfylke eller E lfvarsyssel, hvilket sednare namn ännu qvarlefver i E lf-  
syssels Contracter. Geijer S. F . Η . 1 D. s. 62. v. D alin  S . R. Η . 1 D . s.
414. H olm b. Bohusl. B eskr. 1 D . ss. I I— IV.



c

skilliga Norska provinser ”R aum rike, W estfolden (n. v. L au r- 
vigs och Jarlsbergs grefskaper) ända till G ränm ark och V ingul- 
m ark (en del af n. v. Smaalenens am t ö. om Glommen^ och 
allt söder derom låge under Sveriges krona och a tt  de tv if- 
velsutan lydde till Göta rike” '). Man har till och med icke 
hållit för otroligt, a tt  både Alfhem och någon del af de eröf- 
rade länderna blifvit räknade till W estergötland och dermed på 
visst sä tt inforlifvade. Detta sednare icke u tan anledning, ty  
he ter det om Björn Jernsida, Ragnars son, a tt han vid delnin
gen af fadrens länder sönerna emellan, tog ”Upsäla rike med 
Ö stergötland och W estergötland sam t hvad dertill hörde” 2); 
ehuru  vi, i afseende på hvad som på denna tiden hörde till 
W estergötland eller icke, helt och hållet stanna inom gissn in- 
garnes område.

Hvad som tilldragit sig under Ragnar L odbrok. ”hvars 
lefnad ä r helt och hållet rom antisk”, ä r sä m ycket mera svårt 
a tt  säga, som både den nordiska sagan och de utländska krö
nikorna om honom lemna oss de m est stridiga uppgifter. A tt 
emedlertid W estergötland, detta Sveriges ädlaste landskap”, som 
det fordom benäm ndes, redan vid denna tiden varit s to rt till 
s itt omfång och m äktigt till sitt inflytande, kunna vi a f flera 
skäl antaga. Så se vi, a tt de Norrm än (vanligen en gem ensam  
benämning på folken i de tre nordiska rikena), som åtföljde 
Björn Jernsida på hans tåg äfven af utländska författare kalla
des ”Visigothi och enligt Geijer således voro till en del  från 
det Svenska W estergötland 3). Månne man icke äfven uti detta 
skulle kunna finna e tt ökadt stöd för den formodan, a tt  de
ofvannämnda Norrska provinserna s tå tt i en närm are beröring
med W estergötland?

Den tid, som i vår historia infaller efter Ynglingaättens 
utrotande, ä r i allm änhet mörk. Detta gäller särdeles tiden

1) Harald Hårfagers Saga. Cap. 18. Peder Clausen iio rr . Beskr. 7 Cap.
2) Strinnbolm , S . F . Η . 1 D. s . 288.
3) Langebek, Script. rer. Dan. T . 1. s. 525. jemf. Geijer S . F. Η. 1 D . s. 53.



frän Ingjuld Illräda till Erik Edrnundsson, då Sturleson åter 
låter oss kasta en blick in i de Svenska förhållanderna. Vi 
äga icke om denna tid någon sam m anhängande berättelse. Men 
om vi sakna en sådan , hafva likväl sägner om enskilda upp
träden kommit till oss 1). I)e röra i synnerhet det i norden 
fordom så nam nkunniga Bråvalla slag 2) sam t Ragnar Lordbroks 
och hans söners bedrifter. Isländarne äro rörande denna tiden 
i sina uppgifter m ycket oense, hvarföre det och icke lyckats 
någon af våra historieskrifvare a tt nöjaktigt belysa den. H är
ifrån hafva vi konungar med namnen Erik och Björn, hvars 
infogande i den Svenska konungalängden, mött många svårig
heter och åstadkom m it stor förvillelse. Utan a tt ingå i någon 
närm are undersökning af dessa förhållanden, hvilket dessutom 
ligger utom gränsen för vår afhandling, kunna vi sanningsenligt 
säga, a tt först under konung Erik Edmunsson, den första ko
nung, hvars dödsår man tror sig kunna bestäm m a, en ljusare 
dager å ter sprider sig öfver vårt land och vår historia. Om 
denna konung heter det. "att riket utvidgades under honom på 
alla kanter ’ 3). Sedan denna konung slu ta t sina eröfringar åt 
öster, riktade han sina blickar mot vester och bemäktigade sig 
nu varande Bohuslän, hvilket han ansåg såsom sitt rike af 
å lder”, troligen på den grund, a tt delta från Ragnar Lordbroks 
söner öfvergått såsom e tt ly d -  och sk a tt-r ik e  till Upsala ko
nungarna. Han kallade det sedan ”en del af W estergötland” 
och förordnade den tappre jarlen Rane den Götiske till s ty res
man d e rö fv e r4). H ade nu E rik varit nöjd med denna lan d -

1) Geijer S. R . H. | j).

2) Dc mest fullständiga uppgifter om detta på sin tid så märkvärdiga 
slag, lemnar oss d. s. k. Isländska Sagobrottet. A tt W estgötarne tagit en 
verksam del uti detta §lag, veta v i; ty det heter, "alt Sigurd samlade sin 
här ur Svithiod och W estergötland". Vi se till och med bland kämparne 
i delta slag en uppräknas med nam net Ilersi, född i Falköping (”apud Falu 
oppidum  creatus"). Geijer S. R. Η. 1 I). s. 412.

3) Denna konung^ hade fattat det beslut att aldrig vända igen förr än 
han hade bekom m it så stort rike i W iken , som  Sigurd tillförene hade haft 
eller hans son Ragnar. Harald H årfager åter ansåg allt W iken intill Göta 
e lf tillhöra Norrigc. Harald Hårf. S. 14 Cap. Geijer S. F. Η . 1 D . s. 133. 
Strinnh. S . F. Η. 1 D. s. 306.

4) H olm b. Bohus Läns beskr. 1 D. s. 13.



vinning, hade han ock troligen fått behälla den i ostörd ro ; 
m en då han ville utvidga sitt välde äfven norr om Svinesund, 
till de delar af Norrige, som fordom tillhört Sigurd Ring och 
R agnar Lordbrok —  hvilket äfven till en del för ögonblicket 
lyckades —  blef e tt krig oundvikligt med N orrska konungen
Harald Hårfager. Det var detta krig som u tb rö t vid det be
kanta gästabudet hos Åke Bonde i W erm land, hvilket landskap
Erik äfven underlaggt sig på den grund, a t t  de t varit en af 
Sveriges urgamla tillhörigheter 1). Harald angriper med sin
flotta den Bohuslänska kusten, besegrar R ane och underlade sig 
”hela landet på norra sidan om elfven (Göta) och vester om 
W enern tillika med W erm land” 2) d. v. s. hela det n. v. Bo
huslän, Dalsland 3) och vestra delen af det n. v. W erm land 4). 
Enligt Norrska berättelsen skall Norriges råm ärken i fordna ti
den hafva gått längs Göta elf från W enern  ned till sjön och 
mot norden m arkena till E daskog5) och derifrån Kölen allt in
till F innm arken” 6); således ungefär ju s t detsam m a, som blef 
en följd af denna Harald Hårfagers eröfring; men det torde 
vara svårt a tt säga, hvad som hörde till Norrige eller icke, före 
den tid, då sistnäm nde konung förenade det under ett ö fver- 
hufvud. Troligen kommo dock både W erm land och Dalsland

1) Harald Hårf. Saga Cap. 18. Om herrahäldet öfver W erm land tvi
stade Erik Edmundsson med Harald Hårfager ända till sin död. — W erm 
land var dcrföre på dessa tider ömsom Svenskt öm som  Norrskt tillfölje af 
sitt läge och de anspråk, som både den Norrska och Svenska konungen  
hade på det, hvar och en påstående, att det vore hans tillhörighet. Geijer 
S. R. H. — ”Inter Nordm anniam  et Sveoniam  V arm clandi” säger Adam us 
Bremensis. De situ D an i*  p. 61.

2) Sam ma Saga Cap. 14.

3) Detta landskap var denna tiden öfverhöljdt a f stora och tjocka sko
gar, hvarföre det ock icke bar annat namn än M arkerna, det vill säga sko
gen eller skogsbyggden. Strinnh. S. F. Η. 1 1). s. 297.

4) Med W erm land menades på denna tiden blott den vester om klar- 
elfven liggande delen. Den östra delen a f n. v. W erm cland hörde i dessa 
tider kanske till W estergötland.

5) I vester skiljde den öde skogen — Eida skog (Edaskog) — W erm -  
lands bebyggda nejder från Norrige och röfvare lågo ofta då i försåt för 
dem, som åtogo sig det farliga uppdraget, att till Norriges konungar öfver- 
föra W erm lands skatt. Geijer S. R. H .

6) O lof d. H el. Saga Cap. 59. Lignell G refsk . H al. 1 I )  s. 1?.



lika snart som Bohuslän äter under Svenska vä ldet; men de 
förra kommo ej såsom  detta sednare tillbaka till Norrige 1J.

Af det ofvan anförda se vi, a tt  W estergötlands gränsor 
mot vester före Erik Edmundssons tid icke annat än gissningsvis 
kunna bestäm m as; ty ständiga gränstv ister emellan Sverige och 
Norrige gjorde dessa särdeles obestämda. Först under denna 
konung kunna vi med visshet bestäm m a dem ; ty  heter d e t: 

han kallade W estergötland allt norr till Svinesund och hela 
vestra delen u tm ed  hafvet” 2). Yi finna således, a tt det inne
fattade hela det n. v. Bohuslän och Dalsland. Det gränsade i 
vester till hafvet och var Sveriges gräns mot Norrige då all
deles densam m a, som i våra dagar. Om W estergötlands grän
sor å t andra väderstrek  finna vi denna tid inga säkra uppgifter.

Men striderna  i vester voro ännu icke slutade. Sedan 
Norrska konungen Olof Tryggvason i slaget vid Svoidern (R ii-  
gen) år 1000 blifvit besegrad, delades Norrige utan försköning 
emellan segervinnarne och erhöll konung Olof Skötkonung i Sverige 
på sin lott R anarike ”alltifrån Göta elf till Svinesund” 3); ty  
denna del af W estergötland hade redan återkom m it till Norrige. 
Denna landvinning förlänades sedan af denna konung å t dess 
måg Sven H åkansson jarl 4), hvilken likväl åter förlorade dess 
norra del mot konung Olof Haraldsson i Norrige. O roligheteina 
emellan Sverige och Norrige fortforo likväl beständigt. Konun
gen i Norrige å sin sida och Svenska allmogen, i synnerhet 
W estgötarne, å sin sida önskade fred. E ndast Svenska konun
gen syn tes dertill icke hågad. På tinget i Upsala framställde 
Norrska sändebudet, som dervid infann sig: ”huru konung Olof 
i Norrige skickat honom dit, a tt tillbjuda konungen i Sverige 
förlikning och derhos den landsdelning, som af ålder varit emel

1) Schlyter s. b. s. 9. 42. Ekman, W erm land till dess ämne m. m. s. 83

2) ”Oc hann kalladi V estra-G autland allt nordr till Svinesund oc it 
vestra allt med liafi” . Harald Hårf. S. Cap. 14.

3) Olof Tryggvasons Saga. Cap. 131.

4) Olof Skötkonung säger: ”att han skall Tå ett sådant län att råda 
öfver, som honom  kunde anstå”. O lof Haralds. Saga. Cap. 52.



lan båda rikena”. Vidare fortfor Ragvald Jarl å W estgotarnes *) 
vägnar: ”huru alla W estgötar suckade efter fred; de varor de 
ej kunde um bära till deras uppehälle, fingo under krigstider ej 
införas i landet och dessutom voro de sjelfva ständigt utsatta 
för de N orrskes härjande”. Konung Olof Skötkonung var obe
veklig. Då uppträdde Lagm annen i Tiundaland, Thorgny, och 
höll till honom på allshärjartinget i Upsala å allmogens vägnar 
de t märkliga och oförskräckta frihetstal, hvaruti han bland an
nat y ttra r: ”Denna konung, som nu är, låter ingen tala vid sig 
och vill intet höra, utan det allenast, som behagar honom, 
hvilket han med all häftighet bedrifver. Men sina skattländer 
låter han sig undgå genom sorglöshet och vill icke dess mindre 
beherrska Norrige, som ingen Svensk konung förr begärt, h v a r -  
fore mången man m åste sitta i oro. Derföre vilje vi bönder, 
a tt  du konung Olof gör frid m ed Norriges konung och gifver 
honom din dotter Ingejerd till äkta 2). Detta hade ock den 
påföljd, a tt den Svenska konungen ”var benägen till fred” två  år 
derefter på m ötet i Konghäll 1022. Der bestäm des Göta elf 
till gräns på denna sida emellan Sveriges och N orriges riken 3) 
och således afträddes Bohuslän och efter all sannolikhet äfven 
Dalsland till Norrige. D etta säges väl icke så u ttryckligen i 
fredslu tet; men a tt den af ålder varande gränsen, om någon 
sådan verkligen fanns, emellan Sverige och Norrige s tad fä s ta -  
des, synes man med skäl kunna antaga. ”Då var” h e te r det, 
”Olof Haraldsson envåldskonung öfver Norrige och allt det rike, 
som H arald H årfager haft” 4). E ndast en liten tvist uppstod

1) D et heter redan långt för detta, att W estgötarnc vore illa till freds, 
då ofrid nied Norrige afbröt deras tillförsel; ty Vikverierne (invånarne i W i-  
ken) hämtade utifrån korn och m alt; här funnos vadmal, salt och sill, nöd
vändighetsvaror, som fördes inåt landet. Falköping och Skara voro på den 
tiden handelsplatser i det inre af landet, som måste hafva erhållit sina va
ror från W iken. Geijer S. F . Η. 1 D. s. 64. Skara förekomm er redan 
tidigt, som en stor köpstad (”kaupstadr at Skörum ”). Sigvater skald sjun
ger: ”Jor rennr aptan Skaeir allsvangr gctor langar” d. ii. hästen springer  
i afton uthungrad på Skaras långa gator. O lof Haralds. Saga. Cap. 70.

2) O lof Haralds. S. Cap. 80.

3) Strinnh. S . F . Η . 1 D . s. 422.

4) O lof Haralds. S. Cap. 98. Jem f. W esterg. Hist. Cap. 2.



vid fredslutets bestäm m ande rörande en bygd *) på Hisingen, 
en ö i Göta elfs utlopp, som var delad emellan Sverige och 
N orrige; men denna bilades snart i godo genom tärningspel de 
båda konungarne em ellan. Konungen i Norrige tillegnade sig 
den om tvistade bygden. Om Dalsland verkligen afträddes, kom 
det snart å te r till Sverige, ty  redan i konung Inge Stenkilssons 
tid finna vi det sedan längre tider tillbaka införlifvadt med W e -  
stergötland. Bohuslän derem ot återfinna vi från denna tiden icke 
mera såsom en varak tig  tillhörighet till Sveriges krona förr än under 
konung Carl X:de G ustafs tid genom Roschildska freden 1658.

F redslu tet i Konghäll blef sederm era ytterligare stadfästadt 
genom den gränsutstakning, som efter all sannolikhet skedde 
under konung Em und Slemmes tid 2) emellan de tre  Nordiska 
rikena, då på den vid utloppet af Göta elf belägna Danaholmen 
(nu D anm arkslilja ' de tre  rikenas gränsor sam manträffade, så 
a tt Sverige med W estergötland nu m era blott söder om Göta 
elf nådde hafvet.

1) T roligtv is Backa socken i Siifve Pastorat. Holm b. Bohus L. beskr.
1 D . s. 33.

2) Man har mycket tvistat om tiden för denna gränsutstakning och 
under hvilken konung den försiggått, utan att man någonsin kom m it till 
någon fu llkom lig klarhet i denna sak. Lagerbring, von Dalin, W ilde, Bo
tin m. fl. a f våra historieskrifvare hafva antagit, att denna försiggått under 
konung Erik Segersälls tid och att den Em und, som dcrvid omtalas såsom  
närvarande å Sveriges sida, varit en uuderkonung, hvilken under konung  
Eriks frånvaro bevistat förrättningen. Detta antagande grunda de derpå, att 
konung E m und, O lof Skötkonungs son, icke var samtida med konung Sven 
T jugoskägg i Danmark under hvars regering, som  det heter i bihanget till 
W estgöta  lagen , fördraget skulle ha försiggått. Bergfalk i sin R ec. af 
Geijer och Strinnh. (Skandia 4 D . s. 391) synes äfven anse det rim li
gare, att tillskrifva Erik Segersäll än Em und Slem m e detta fördrag. Gei
jer, som i sin Svenska Folkets Historia (1 D . s. 146) upptager denna gräns
reglering under Em und Slem m es regering, säger, att så vida icke Sven T ju- 
goskägg blifvit förblandad med Sven Estridsson, skulle den tillhöra Olof 
Skötkonungs regering. Men de flesta historici äro väl nu mera ense derom, 
att Sven T jugoskägg är en misskrifning för Sven Estridsson och på den 
grund anser m an ock, att denna gränsreglering skett under k. Em und S lem - 
mes tid, utan a tt dock kunna bestämma årtalet. Se Reuterdahl S. Κ . H. 
s. 255, 298 . D en s. k. Agapeti bulla, der denna gränsreglering är uppta- 
tagen, är antagligen falsk. —  Laurentius Petri anser hela denna gräns
reglering för en ogrundad sägen. Strinnh. säger, att alla omständigheter 
visa, att berättelsen om det ryktbara m ötet på Danaholm en är en, lång tid  
derefter, ad memoriam rei uppsatt act, hvarvid man ingen reda haft i a f-  
seendet på tiden . 1 D . s. 487.



π

Konung Magnus Barfot i Norrige var under följande tider 
för Sverige en besvärlig granne, i synnerhet för konung Inge 
Stenkilsson. Han gjorde ständiga ströftåg inåt Markerna, som 
det kallades, och W estergötland *). Han sade, "det hafva va
rit gamla landam äret, a tt  Götaelfven och sedan W enern ända 
till W erm land åtskiljt Norriges och Svea konungs riken, hvar- 
före han påstod sig ega hela den bygd, som ligger vester om 
W enern upp till W erm land, nemligen Sundal, Nordal, Vear 
(Vedbo) och Vardyniar (förmodligen W albo) och alla marker, 
som dertill höra (troligen Tössbo och kanske äfven Nordmarks 
härad  i W erm lan d 2); men detta hade då länge legat under 
Svea konungs välde och hört till W estergötland". A tt M ark- 
männnen (Dalboarne') icke voro Norrige m ycket bevågna, sy 
nes deraf, a tt Sturleson tillägger, a tt  dessa nu, som förr i a f -  
seende på skatterna, ville vara under Sveriges konung’ 3). 
Magnus måste dock slutligen afstå från sina anspråk på Mar
kerna. Förlikning uppgjordes på e tt personligt möte emellan de 
tre  nordiska konungarne i Konghäll 1101. Markerna räknades 
som förr till W estergötland, och finna vi det äfven så i W e s t-
göta lagen, hvarom m era längre fram.

Hvad som egentligen menas derm ed, a tt M arkerna eller n. v. 
Dalsland ”i gamla tider varit räknadt till W estergötland", torde böra 
afgöras, innan vi gå vidare. H ar det verkligen varit inbegripet 
under den gemensamma benämningen W estergötland och således 
med detta utgjort e tt gem ensam t landskap eller icke? Sturleson sy
nes i sin beskrifning på Sverige vilja antaga, a tt Markerna redan i

1) ”När han kom till M arkbyggden”, heter det. ”härjade han och brände 
och Tor så fram genom alla bygderna; folket ga f sig under honom och 
svor honom lydnad” och på ett annat ställe: ” W estgötarne gårvosig under 
honom i de nordligaste bygderna”. .Magnus Barf. Saga Capp. J3. Iti.

2) Man har, tillfölje a f ett bref af Magnus Ladulås af 1287, slutat till, 
att n. v. Nordmarks Härad i W erm land ursprungligen hört till Dal. Nam 
net synes dertill gifva någon anledning; men detta antagande torde icke 
vara skäl att vidhålla. L ignell Grefsk. D al. 1 Del. s. 13.

3) Magnus Barf. Saga. Cap. 13. Schlyter säger, att Magnus Barfot 
gjort sina anspråk på ofvannäm nda trakter under konung Stenkils tid; men 
detta synes strida mot berättelsen i sagan. Se Schlyter: Om Svenska landsk.
äldsta indeln. s. 9. — Jem f. W estg . H ist. Cap. 2 . s. 7.



äldsta tider utgjort e tt  eget landskap, men icke bevisande; ty  
enligt W estgöta lagen finna vi, a t t  Markerna på den tiden och 
troligen långt före denna tiden, innefattades under W estergö t- 
lands gränsor, hvarföre det ock sederm era benämndes ”Dal i 
W estergötland” *). A tt M arkerna räknades till W estergötland i 
älsta tider, har mam velat förklara så, a tt det sedan hedanhös 
lyd t under W estgötta la g e n 2), hvilket visserligen ä r fullt rik tig t; 
m en detta ä r icke motsägande det, a tt ju  Markerna med W e
stergötland äfven k u n n a t vara e tt gemensamt landskap och 
varit innefattadt u n d e r dess gränsor. W år äldre historia synes 
utan tvifvel antyd;a detta på flera ställen. När emedlertid 
Dalsland först började a tt anses för e tt eget landskap 3), kunna 
vi väl icke så nog.a bestämm a. Troligen ansågs det så redan 
i en tid icke långt e f te r  den, hvarifrån vi hafva W estgöta lagen, 
då äfven efter allsainnolikhet benämningen Markerna upphö rde4). 
A tt Dalsland vid tiiden före m öte t i Konghäll redan var a tt 
betrakta som ett säirskildt landskap, ä r icke troligt, så m ycket 
mera som detta inffaller på en tid långt före den, hvarifrån vi 
hafva W estgöta lagfen, hvilken dertill icke ger oss någon an
ledning. Med full säkerhet veta vi deremot, a tt Dalsland både 
före och efter denn.a tid så i andligt som verldsligt hänseende, 
hvilket sednare än i dag är fallet, s tå tt i nära beröring med 
W estergötland.

3 §·

Den säkraste grund, vi äga för bestäm m andet af W es te r-  
götlands gränsor i ä ldre tider, ä r  utan tvifvel den gamla W est
göta lagen5). E nlig t denna, som i ”hedna tim a” blifvit sam 

1) ChristolTcrs Landslag B. B. 23 .
2) Lignell, Grcfsk. D al. 1 D . s. 6 ! .
3) Att dess vapen fanns vid G ustaf I:stes begrafning den 21 D ec. 1500,

veta vi. Dals fana bars då den 14:de i ordningen bland landskapernas, 
von Dalin S. R . H. l.ig n e ll s. b. 1 D . s. 206.

4) Se Lignells företal till Grefsk. D al.
5) Trenne större upplagor äro utkom na af denne lag. Den första u t-  

gafs 1663 af Stjernhielm . Den andra 1700, utgörande en af Loccenius gjord 
Latinsk öfversättning a f den Stjernhjclm ska, utgifven af O. Rudbeck med före
tal och rättelser af Lundius. Den tredje den utm ärktastc och tillförlitligaste
år 1827 af Collin och Schlyter.



lad och troligen äfven författad af W estgöta Lagm annen L um ber1), 
kunna vi ganska noga bestämma det s. k. Vestra Götlands om
råde och gränsor. Men då denna lag 2) efter Christ endomens 
införande dels blifvit vidare tillökt dels af sednare Lagmän blif— 
vit mera eller mindre förändrad, torde vara svårt a tt bestämma, 
hvad af den ursprungligen ä r i behåll eller icke. Den väsendt- 
ligaste förändring, den torde hafva undergått, var väl dock 
egentligast den, a tt  dess innehåll blef mera läm padt efter Chri— 
stendomens fordringar. E fter våra häfdatecknares allmännaste 
mening skall L um ber ha varit sam tidig med Viger Spa :i), som 
samlade Uplands lagen; men troligen var han något äldre, 
liksom man i allm änhet kan antaga, a tt den Götiska bildnin
gen är äldre, än den egentligen Svenska”. Antaga vi således, 
a tt den hedniska Lagmannen Lum ber, hvars lefnad sannolikt 
infaller i 10 eller möjligen 9  århundradet, författat W estgöta 
lagen och a tt denna Lum bers lag ligger till grund för den 
som W estgöta Lagmannen Eskil i början af 13:de århundradet 
förbättrade och handhafde, ty heter det, a tt denna Eskil ”e fte r-  
forskade sorgfälligt och uppsökte Lums lagar och sedan han 
fann landets lagar, begrundade han dem med m ycken förstånd 
och egen insigt", så blifva vi i tillfälle, då vi äfven med viss
het veta, a tt  denna Eskils lagförbättring ä r den af oss såkallade 
äldre W estgöta lagen, a tt ganska noga bestämm a det fordna 
W estergötlands område och gränsor. Enligt de till denna lag

1) Uti förteckningen på W estergötlands Lagm än, bifogad W estgöta  
Lagen, säges uttryckligen: ”att de älsta Lagmän der å orten Lum ber ocli 
Björn Kialki voro hedningar och lågo begrafna i högar”. Lumbers hög 
kan än i dag ses vid stora landsvägen, ej långt från W ånga kyrka.

2) Den gamla W estgöta Lagen skattas för ett a f vårt fäderneslands
och tungom åls äldsta och ädlaste klenodier. Huru gamm al den är, kan man 
icke rätt finna af någon historia, mera än det, att Lum ber var första Lag
man i W estergötland och lefde i hedendom en. Den förändrades till stor 
del efter Christendomcns införande, dock är denna förändring icke så stor,
att man icke ögonskenligen kan märka, att denna W estgöta  lagn är grun
den och upphof till den lag, som  V isigothi, hvilka i Spanien i några hun
drade års tid regerade, stadgat hafva. Palm sk. M scrpt Sam i. på Upsala Bibi.

3) A llm änt antages, att Viger Spa varit sam tidig med Ingjald Illråda. 
Detta grundar sig på en faisk uppgift i den först tryckta upplagan a f U p- 
iands lagen. Han var yngre. Se Schlyter s. b. s. (iU.



hörande stycken om tinglotten och W estergötlands kyrkor finna 
vi det ha varit betydligt v idsträcktare än det nuvarande.
Vi återfinna der icke allenast desam m a 31 härader, som ännu 
i dag ligga inom dess gränsor u tan äfven Dalsland och möjli
gen Mohärad i Småland, hvilket sednare dock är tvifvel un d er-
kastadt, som  nedan skall visas. Blott e tt härad finna vi icke
u ttryck ligen  nämnt och detta ä r  Kinneijerdings; men detta har 
ursprungligen hört till ”Kindahaerad" och först på sednare tider 
blifvit derifrån skiljdt. Namnen på häraderna äro  med få un
dantag  desam ma, som i våra dagar, blott med den skillnad, att 
for A lehärad efter all sannolikhet förekomma två nam n: Alir
och ”Als”, hvaraf det förra bevisligen betecknar den norra, det 
sednare den södra delen af detta härad 4). Kållands härad be
näm nes ”Q ualni”. W ätle härad och de tre med Göteborgs
län förenade härader af W estergötland (Säfvedals, Askims och 
ön Hisingen), som nämnas särsk ild t i förteckningen på W ester
götlands kyrkor, finnas i stycke t om tinglotten innefattade un
der de t gemensamma nam net U tlandin”. Med anledning häraf 
gör S chlyter den sinnrika stu tsatsen  v), a tt då de fyra på södra

1) Författaren til! W estergötlands historia säger: ”att A!s härads be
lägenhet och förbindelse med Barne och Laskc härader, tyckes gifvä till
känna, att derrned förstås det annars onäm nda K ullings härad, der staden 
A lingsås ligger, hvars namns början torde med häradets hafva gem ensam t 
ursprung”. Huru sannolikt delta vid första påseendet än må synas, förfaller 
det lätt vid närmare granskning. Denna författare gör sig i afseende på 
uppfattningen af W estergötlands härader, sådana de förekomma i stycket 
om tinglotten, skyldig tfII tre större m isstag. Han säger: l:o , att K ullings 
härad icke är näm ndt, så vida icke A ls skulle vara detsamma, förbiseende, 
att ”Colands hterad” 0ch K ullings äro desam m a. 2:o, att ”Q ualni” inne
fattade TÖssbo, W albo, W ätle, Säfvedals och Askims härader, då det syn
barligen är detsamma, som nuvarande Kållands härad, hvarom ock histo
rien på liera ställen förvissar oss. 3:o, att ” Utlandin” och Kållandsö är 
detsam m a, då det förra såsom en m otsvarighet till det ännu varande "In- 
landen”, bör ligga detta sednare ganska nära, hvilket ock Schlyter tyd
ligen  visar.

Eget synes, att då författaren, för att få A ls att vara Kullings härad, 
åberopar dess belägenhet och förbindelse med Barne och Laske härader jem te  
hvilka det närnnes, han alldeles förgäter denna omständighet, då fråga är, 
att med ”Utlandin” förstå K ållandsö och med ”Colands ha:rad” K ållands; 
ty dessa båda stå icke i någon närmare beröring i afseende på belägenheten  
med de jem te dem nämnda häraderna, Laske, Barne, Gäsene, W eden, B o l- 
lebyggd. — A tt Als derem ot, som  näm nes jem te dessa, innefattar en del af 
A le  härad har intet em ot sig. 2) Se ofvan 2  §.



sidan af Göta elf belägna härader, som utgöra den sydligaste 
delen af Bohuslän, ännu kallas In land, äfven detta lika väl, 
som U tland, ursprungligen blifvit befolkadt a f W estgötar och 
således hört till Sverige och W estergötland på en tid, då den 
nordligare delen af B ohuslän, de t egentligen så kallade W iken, 
hvars fyra nordligare h ärad er, ännu bära nam net N orrviken, 
liksom de fem sydligare S unnarv iken , hörde till Norrige. Min 
förmodan i denna del, säger sam m a författare, har nära blifvit 
b rag t till visshet genom den pålitliga underrättelse, jag  af kän
nare erhållit, a tt en verklig skillnad i afseende på utseende, 
språk och lynne finnes em ellan N o rr-  och Sunnar-v ikens in
byggare och de sydligaste häradernas eller det så kallade In
landens. De förra likna mera N orrm ännen; de sednare mera 
W estgötarne. Vare nu härm ed huru som helst, så se v i, a tt

Inland icke hörde till W estergötland på den tid , hvarifrån vi 
hafva W estgöta lagen.

Vi hafva redan sag t, a tt W estergötland enligt de denna 
lag bifogade stycken om tinglott och W estergötlands kyrkor, i 
norr äfven innefattade m arkerna, de t nuvarande Dalsland eller, 
rä tta re  sagdt, den då bebyggda del deraf. Må vi nu tillse, 
hvad ”Dal i W estergötland”, som det sederm era benäm ndes, 
enligt näm nde stycken omfattade. Såsom hörande till Dalsland 
omtalas der ”Nordals och W edbo härad och allt Syndal”, hvil
ket sednare således efter all sannolikhet innefattade äfven W albo 
härad. Om Tössbo härad näm nes icke e tt  ord , så vida icke 
detta  äfven innefattades under N ordals, till hvilket det i söder 
g ränsar och hvilket antagande icke synes osannolikt, då Dals
land i aldra älsta tider synes hafva varit fördeldt i blott tvänne 

härader, Nordals och Sundals och allt land vesterut i Dalsland 
v a r endast ödsliga skogar och obebyggda nejder. I den ena 
af de två efter W estgöta lagen fogade förteckningar ') på W e
stergötlands gränsorter förekomma också på Dalsland blott S u n -

1) EnI del ar dessa är skrifven om kring 1325 a f cn Prest i W edum s  
socken (Bitterna Forsam l.), Laske härad. Se företalet till TVeste Lae  i f  
Collin och Schlyter. ‘


