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PREHISTORIC WEST SWEDEN
THE ICE AGE lasted for 100 000 years. The ice was several kilometres deep and due to its 
weight moved slowly outwards taking with it a mix of loose stone and gravel. The ice began 
to melt and leave the west coast about 20 000 years ago. At times the ice would stop, only to 
move again leaving a ridge. That is how Fjärås Bräcka and Skallsjö Hills were formed around 
14 000 years ago. At Hindens Rev across Lake Vänern, the ice stopped for eight hundred 
years.

12 000 years ago, the land was a treeless tundra. The Västgöta plain was an ice sea. In the 
south, Götaland was connected to Denmark as a peninsula. Here by the Säveån valley, there 
was an archipelago up to central Bohus. 

To the north of Skallsjö was an archipelago filled with life as the muddy glacial water was 
very nutrient rich. At the Uddevalla Bay the world’s largest deposit of shells was created, a 
mix of bones from fish, seal, whales, birds, and polar bears. 
 
THE FIRST HUMANS came to this rich but harsh archipelago about 12 000 years ago. They 
were very few and needed large hunting grounds for seal and reindeer hunting, fishing, and 
gathering. Their most important settlements were at the Uddevalla Bay, but their flint tools 
have even been found at Skallsjö meadows and in Norsesund.

They travelled in leather umiaks along the coast and probably over the Kattegat Sound. 
The waters were still low, and the Kattegat was only half its current width and had many 
small islands. To the west the North Sea was still a rich lowland all the way to England.
  
HUNTERS IN WARMER TIMES. As the climate became more agreeable the population grew 
and spread out inland. There were important settlements at Skallsjö meadows, as well as by 
the Säveån - Mjörn, Hornborga and Bolmen lake, which were used for millennia.

DOLMEN AND PASSAGE GRAVES. Around 6 000 years ago simple agriculture began. Light 
sandy areas up to the Dalälven River could now be cultivated. 

Along the Skåne coastlines and the West Coast, as well as in Falbygden, the land was 
favourable. Graves were built there using large stones. All in all, about 300 graves were built. 

Graves like these were common along the coasts of Western Europe and Falbygden was the 
outermost outpost to the north.

CIST GRAVES. Many passage graves remain from the end of the Later Stone Age 4 000 
years ago. Some were dynastic or family graves. The largest in the north is in Södra Härene. 

BRONZE AGE COUNTRY. The copper needed for bronze came from southern Europe and 
the tin from England. The expensive bronze trade led to more societal layers. Important 
nobles-built dolmen and cairns for themselves. As these grave costs increased, society soon 
started using cremations. 

The rock-carving site in Bohus county is a World Heritage Site. Other important carvings 
are found on Kinnekulle Mountain. The shields from Kålland and new discoveries in Alingsås 
are among the most valuable in Sweden. In many places there are ”sacrificial stones” with 
cup and ring mark carvings.   

IRON AGE COUNTRY. Iron made the more difficult fields easier to cultivate. 
By now many small graves were constructed, frequently in large cemeteries as at Hol and 
Fjärås. The upper class still built single large dolmens.

A remarkable discovery from this period are the two internationally unique gold collars 
from Möne and Ålleberg. . The large offers of gilded weapons, clothing and horse outfits 
found in Finnetorp near Falköping are also unique.    

MAIN ROADS AND EMPTY FORESTS. The main roads connecting the countryside followed 
the valleys and waterways. From the mouth of the Göta Älv River it was possible to reach the 
inland over the river valley and travel up the valleys of the Säveå River and Lärjeå Creek. 

At Trollhättan the river could be crossed. Another trail went east at Skepplanda. Even 
Halland’s river valleys reached the Skaraborg district and from Hjo you could cross Lake 
Vättern into the Östergötland district.

Outside the old villages were unsettled areas without graves. South of the Säveå River and in
Halland’s inland were large forests like Tiveden and Hökensås that were difficult to travel through.

De första jägarna kom till Västkusten vid istidens slut. Efter långa tider blev det varmare.

The first hunters came to the west coast at the end of the Ice Age and enjoyed an increasingly 
warmer climate.

Ekornavallen på Falbygden är Sveriges äldsta stora gravfält, använt i 4300 år. Bortom gång-
griften Girommen syns ett bronsåldersröse och det finns stora resta stenar.

The Ekornavallen in the Falbygden area is Sweden’s largest cemetery and has been in use for 
4 300 years. Behind the Girommen passage grave there is a Bronze Age dolmen and some 
large bauta stones.

Nordens största hällkista ligger i Södra Härene där E20 korsar Nossan.

The largest passage grave in Scandinavia is in Södra Härene where E20 crosses the Nossan River. 

I Hemsjö närmast öster om Skallsjö ligger sju bronsåldersrösen på rad utmed äldsta vägen vid 
Ingared.

In Hemsjö to the east of Skallsjö there are seven Bronze Age dolmen in a row along the oldest 
road in the Ingared village.

Det stora bronsfyndet hitom Alingsås.

The largest Bronze Age discovery in 
Alingsås municipality.

Ristning med skålgropar ”älvkvarnar” vid Husaby.

Husaby village houses stone carvings with “elf-stones”.

I Östad ligger den stora Burs kista mellan kyrkan och Mjörn och i 
närheten finns en gravhög.
The large Bur’s chest stands between the church and Lake Mjörn 
next to a dolmen.

Bautastenar från järnåldern på Hjällsnäs mo i Stora Lundby. Den högsta 
stenen är avhuggen vid marken.
The Iron Age bauta or standing stones on the Stora Lundby Hjällsnäs 
tundra. The largest has been topped-off at the ground.

Hällkistan vid Jeriko längst västerut i Lerum har haft ett runt gavelhål 
som i Frankrike. Som vanligt blev den plundrad på sina takhällar.
The passage grave at Jeriko at Lerum’s western boundary once had a 
round French opening. As often found, these roof slabs were stolen. 

Gravfältet i Hol med många järnåldershögar. Där finns även stora högar och en domarring.

The Hol cemetery has many Iron Age graves, as well as large dolmen and a stone circle. 

Järnålderns gravfält vid Fjärås har ett hundratal resta stenar ”bautastenar”.

The Iron Age cemetery in Fjärås has some 100 bauta stones.

Den världsunika guldkragen från Möne är ett otroligt skickligt arbete med den tidens teknik.

The internationally unique gold collar found at Möne displays impressive work incredibly skilled for
its time. 

Lerums kommun omfattar socknarna Lerum, Skallsjö 
och Stora Lundby samt södra Östad.

LERUM. Vid istidens slut var Lerums södra delar 
fastland. Norrut var det ishavsskärgård, där lera från 
isälvarna sjönk till botten. Under jägarstenålderns 
årtusenden gick en havsvik in förbi Lerum. Med land-
höjningen fick Säveån ett fall vid Hedefors, och långt 
senare en fors vid Aspens utlopp.

 Vid Gamlebo nära Hedefors samt vid Hillefors finns 
boplatser. Nära Aspens utlopp ligger en hällkista uppe 
vid Jeriko och en hög vid Götebo. Vid Lerums kyrka 
finns en hög söder om ån. Andra gravar kan ha odlats 
bort. 

Norr om Aspenäs är en märklig ristad häll med 
kultiska stenar, och berg där grytor huggits ut. Ölslanda 
och Svenkebo har stensättningar. 

SKALLSJÖ. För 14 000 år sen bildades isälvsdeltat i 
Skallsjö. De första jägarnas skivyxor har hittats vid åns 
forsar på boplatserna vid Skallsjö Ängar och Norsesund. 

Håvared, Pålstorp och Ubbared har hällkistor. Tollered 
och Håvared har rösen. Älvkvarnar finns vid Håvared, 
Nääs och Skallsjö Högar. 

Märkliga brons- och silversmycken har hittats. Oryd 
har ett gravfält med domarring och stensättningar. 
Nääs har stensättningar. 

STORA LUNDBY. Det stora deltat vid Hjällsnäs mo 
bildades samtidigt som Skallsjödeltat. I Lärjeåns 
dalgång är det lera och några gruskullar.

Mjörn har viktiga stenåldersboplatser. Hunsered och 
Tollestorp har hällkistor. En stor hög Korpakullen ligger 
vid kyrkan. Hjällsnäs mo med bautastenar, gravkullar 
och treudd är kommunens största gravfält. Öijared har 
en fin domarring. Hunsered, Öijared, Ytterstad och 
Stannum har stensättningar.

 
ÖSTAD har också ett isälvsdelta vid kyrkan och 
boplatser vid Mjörn. Hällkistan Burs kista ligger öster 
om kyrkan. Östad by har rösen samt gravfält med 
domarringar och resta stenar. 

En stor sevärdhet i norra Östad är de enorma jätte-
grytorna vid Brobacka från istidens slut. 

PREHISTORIC LERUM
The Lerum municipality includes the parishes at Lerum and Skallsjö, 
Stora Lundby and the southern part of Östad.
 
LERUM. By the end of the Ice Age the southern part of Lerum was 
part of solid mainland. In the archipelago to the north of the valley the 
clay from the glacial river sank into the bottom sludge. Throughout 
the early stone ages there was an ocean bay at Lerum for several mil-
lennia. As the land rose, Säveån River created a waterfall at Hedefors, 
and later rapids appeared at the end of Lake Aspen.   

There were settlements at Gamlebo, close to Hedefors, and at 
Hillefors. At the end of Lake Aspen there is a cist grave on the ridge 
near Jeriko and a dolmen near Götebo. By the Lerum Church there is 
a Bronze Age cairn, but farmers here likely removed other burial sites. 

North of Aspenäs there is a remarkable carved slab with cult rela-
ted stones and a mountain slab with elf-stone cup and ring carvings. 
There are stone circles at Ölslanda and Svenkebo.  

SKALLSJÖ. 14 000 years ago, the delta formed from subglacial 
streams in Skallsjö. The first hunter stone axes were found at the 
settlements near the rapids below Skallsjö meadows and Norsesund. 
There are cist graves at Håvared, Pålstorp and Ubbared.  There were 
cairns at Håvared and Tollered. Elf-stone cup and ring carvings can 
be seen at Håvared, Nääs and Skallsjö Högar.

Unique bronze and silver ornaments have also been found. There 
is a cemetery in Oryd with a judge circle and another stone circle at 
Nääs.   

STORA LUNDBY. The large delta by the Hjällsnäs heath was formed 
at the same time as the one at Skallsjö. The Lärjeå valley delta is 
mostly clay and gravel drumlins. 

Lake Mjörn has important settlements. There are cist graves at 
Hunsered and Tollestorp. Next to the church there is a large dolmen 
called Korpakullen.

The Hjällsnäs heath is the largest cemetery in the municipality, 
complete with large menhir standing rocks, many dolmens, and an 
unusual triangular grave. At Öijared there is a beautiful judge circle. 
There are also other stone settings at Öijared, Hunsered, Ytterstad 
and Stannum.

ÖSTAD. The Östad delta next to the church and stone Age settle-
ments are along the Lake Mjörn shore. The Bur cist grave lies east 
of the church. Östad has several cairns and grave fields with judge 
circles and menhir stones. 

The impressive giant cauldrons near Brobacka remain geological 
curiosities. 

Kartan visar översiktligt kommunens fornlämningar från sten- brons- och järnåldern.

This general map shows where the prehistoric sites from the Stone, Bronze and Iron Ages were distributed. 

DEVELOPMENT
The graph illustrates broadly how the climate, vegetation and population have changed over 
time. The prehistoric population numbers are taken from estimates for the whole country.

A few tundra hunters arrived 12 000 years ago. When the climate got warmer the hunters  
spread over the country. With early agriculture after 6 000 years the population slowly 
increased. But the Black Death in 1350 was a big backlash.

UTVECKLINGEN
Figuren visar översiktligt hur väderlek, växtlighet och folkmängd har 
förändrats under tidernas lopp. Folkmängden är uppskattningar som 
gjorts om landets befolkning i forna tider. 
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Dösar, gånggrifter Hällkistor Rösen, högar Gravfält Kyrkogårdar
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ISTIDEN varade i 100 000 år. Isen var flera kilometer tjock och gled sakta 
utåt av tyngden. Den tog med sig en blandning av sten, grus, sand och 
lera, som den hade malt loss. 

Isen började smälta för 20 000 år sen, men tidvis blev det kallare. Isen 
gick då framåt något igen och skyfflade ihop marken till en rygg. Så kom 
Fjärås Bräcka till, och därefter Skallsjö Högar för 14 000 år sen. Vid Hin-
dens Rev tvärs över Vänern stannade isen i åttahundra år.

Landet var då för 12 000 år sen en trädlös tundra. Västgötaslätten var 
ishav. I söder hängde Götaland ihop med Danmark som en halvö. Här 
vid Säveåns dalgång var det skärgård upp till mellersta Bohuslän. 

Denna istidsskärgård var fylld med liv, eftersom det grumliga smält-
vattnet var mycket näringsrikt. Vid Uddevallasunden bildades världens 
mäktigaste avlagringar av ishavsskal med benfynd från fisk, säl, val, fågel 
och isbjörn. 

DE FÖRSTA MÄNNISKORNA 
kom till denna rika men bistra 
skärgård för drygt 12 000 år 
sen. De var mycket få, och be-
hövde stora jaktmarker för säl-
jakt, fiske, renjakt och samlan-
de. Deras viktigaste boplatser 
låg vid Uddevallasunden. Men 
även i Säveåns dalgång har 
deras flintredskap påträffats.

De färdades med skinnbåtar 
längs med kusten eller tvärs 
över Kattegatt. Havet stod 
ännu lågt, och Kattegatt var bara hälften så brett med små öar. Västerut 
var Nordsjön ett sjörikt lågland ända till England.

VÄRMETIDENS JÄGARE. Efter lång tid blev klimatet behagligt. Människ-
orna blev fler och spred sig till inlandet. Där låg viktiga boplatser vid 
Säveån - Mjörn, Hornborgasjön och Bolmen, och användes i årtusenden.

DÖS- OCH GÅNGGRIFTSBYGD. Jordbruket från Orienten kom hit i liten 
skala för 6 000 år sen. Platser med lätta sandiga jordar upp till Dalälven 
kunde odlas.

Vid Skånes kuster, Västkusten, och Falbygden var det gynnsamt, så 
man började bygga stora gravar för 5 000 år sedan. Först byggdes 
stendösar med en begravning, sedan gånggrifter med många begravda 
i varje. Sammanlagt byggdes kring 300 gravar. Gravar som dessa var 
vanliga längs Västeuropas kuster. Falbygden var den yttersta utposten 
åt norr. 

HÄLLKISTBYGD. Vid bondestenålderns slut för 4 000 år sen byggdes 
flera tusen hällkistor, nästan alla i Götaland. De var ätte- eller familje-
gravar. Nordens största hällkista ligger i Södra Härene nära Nossan och 
E3. Några hällkistor på Västkusten har gavelhål som i Frankrike. En av 
dem ligger vid Jeriko i Lerum.

BRONSÅLDERSBYGD. Bronsens koppar hämtades från södra Europa 
och tennet från England. Men handeln med den dyra bronsen ledde till 
ett mer skiktat samhälle. Stormän byggde rösen och högar som ensam-
gravar. Gravgåvorna kunde vara rika och man övergick till att bränna de 
döda.

Bohusläns hällristningar är världsarv. Viktiga ristningar finns även vid 
Husaby på Kinnekulle. Sköldarna från Kålland och det nya fyndet vid 
Alingsås är bland de värdefullaste i landet. På många platser finns 
”offerstenar” med älvkvarnar.

JÄRNÅLDERSBYGD. Med järnet kunde mer svårodlade marker odlas. 
Bygderna vidgades till Skaraborgs lerslätter och skogområdena i söder 
och öster. 

Man byggde nu många små gravar, ofta i sevärda stora gravfält som vid 
Hol och Fjärås. Stormän fortsatte bygga enstaka stora högar och skepps-
sättningar.

Bland järnålderns fynd märks de världsunika guldhalskragarna från 
Möne och Ålleberg. De stora fynden i Finnestorp hitom Falköping är också 
i särklass, med guldbelagda vapen, dräkt- och hästutrustningar.

HUVUDSTRÅK OCH OBYGDER. Bygdernas huvudförbindelser följde 
dalgångar och vattenvägar. Utanför de gamla bygderna fanns stora 
obyggda områden utan gravar. Troligen var de obebodda och svåra att 
färdas genom.

Viktiga förbindelser mellan kusten och inlandet var från Göta Älvs 
mynningar. Därifrån kom man vidare till Vänern samt Säveåns och 
Lärjeåns dalgångar. Söder om Säveådalen var det stora obyggda skogar.

Från mellersta Bohuslän tog man sig över älven vid Trollhättan. Från 
Lödöse gick ett stråk österut. Från sydväst gick Hallands dalgångar mot 
inlandet, delvis genom obyggda trakter. Vid Hjo kom man över Vättern 
till Östergötland och Svealand. Tiveden var mycket svårframkomlig. 

Falbygden, Västkusten och Skåne var de äldsta bygderna med gånggrifter och dösar. Säveån 
var en viktig förbindelse till inlandet.

The Säveå valley was an important link between the earliest settlements with passage graves and 
dolmen.

Sjögren, Axelsson, Vretmark
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TIDSEPOKER SKALLSJÖ

SKALLSJÖ BYS UTVECKLING

STENÅLDER  12 000–3 800 år sedan MEDELTID  1 000–500 år sedan

NYARE TID

KYRKORUINENBRONSÅLDER  3 800–2 500 år sedan JÄRNÅLDER  2 500 –1 000 år sedan

STONE AGE  12 000 – 3 800 years ago
ICE AGE. The land was deeply compressed by the heavy ice, which is why at the 
end of the ice age the ocean reached to this point. Here, at the Skallsjö Hills, the 
ice edge remained for a century. An ice river brought sand and gravel to the delta 
plateau you stand on.

The oceans and the land both rose as the ice melted. After 2 000 years the ice 
stopped at Lake Vänern. Säveå River once was an ocean bay and an ice age tundra.

EARLY STONE AGE. Smaller groups of humans came early to the West Coast – the 
climate was harsh, but the ice water was nutrient rich. People hunted reindeer and 
seals, as well as fished around the coast. At the Säveå River falls flint tools have 
been found.

Over several millennia, the climate grew warmer. The ocean bay at Lake Aspen 
remained and nationally important settlements were built near Skallsjö Ängar and 
Lake Mjörn. 

LATER STONE AGE. Simple farming began as a supplement to gathering, fishing 
and hunting. On the western coast and in the fertile Falbygden area to the north, 
people used huge stone blocks to build dolmen and passage graves. The Säveå 
valley was an important trading link to the inland. 
Farming grew and fed larger groups. Long houses were built with both living 
quarters and storage. Many family stone cists were built in western Sweden. You 
can see three of them at Nääs-Öijared, but the one in Skallsjö was removed.   

BRONZE AGE  3 800 – 2 500 years ago
The Bronze Age saw an increase in agriculture, specifically with livestock. The long-
houses built were larger and nobles-built passage graves and cairns. Such graves are 
found at Håvared and Tollered, though one in Floda is gone.  

At Håvered, Nääs and Skallsjö Högar are cup marks carved into the rock, so called 
elf-stone (cup-and-ring) carvings. At Skallsjö village a remarkable, 3000 years old post 
fence was found. At Skallsjö Hills a Celtic bronze brooch, unique to Sweden, along with 
a bronze dagger was found. 

The expensive bronze created a class structure. One of the largest bronze treasures 
in Sweden was found at Alingsås some 20 km to the east. A powerful family in this 
valley could have grown rich on this trade.

MIDDLE AGES  1 000–500 years ago
SETTLEMENTS AND PEOPLE.  Ancient monuments showed where the older 
villages lay. As the weather became milder, society expanded. The period peaked 
around 1200-1350 with 500 churches in the Västergötland Province. Earl Birger Jarl 
had unified the country. The climate worsened and in 1350 the Black Death plague 
came in waves and lasted into the early 1500’s. The population decreased and 
unprofitable farms were abandoned. 
DISTRICTS AND PARISHES. Skallsjö parish was part of the Vättle District. Its new 
societal structure replaced the role of small estates and old families. The districts 
handled legal proceedings and infrastructure, while the parishes cared for the poor, 
the sick and schooling.    
VILLAGES AND FARMS. Around 1550 all villages and farms were registered for tax 
purposes. Though listed, the clergy houses, nobility estates and 
royal properties were not taxed. 
THE MAP shows working farms around 1550. The 
Säveå River valley is marked with villages and isolated 
farms. This is probably how the area was in the early 
Middle Ages.

There are many cairns in the woods south of Floda, 
in Oryd, Högsboholm and Ödegärdet, possibly 
memories from farms abandoned during the plague. 

  

THE CHURCH RUINS
THE CHURCHES IN VÄSTERGÖTLAND. The first churches were constructed using wood. The estate church in Varnhem 
was built in the 900’s. In the 1100’s many stone churches began being built using the Romanesque style. The opening to 
the altar section separated the congregation from the altar by a brick-built triumphal crucifix arch. The quire was smaller 
and used a straight or rounded eastern wall. The church portal and two small windows were allocated in the southern 
wall.

THE SKALLSJÖ CHURCH RUIN. This Romanesque church was built in phases, the western part in the 1200’s. The old 
sanctuary was torn down in 1686 and the church expanded to the east, as seen by the seam in the northern wall. The 
foundation stones from the sanctuary and triumphal arch are still in the ruin. The east wall of the sanctuary was straight 
without a quire. The portal was moved to the western side in the 1700’s and the southern portal was closed. The win-
dows were all enlarged and new ones were built to the north.

The church was then abandoned in 1863. The church bells, the baptismal font, the chandelier, the Trana gravestone 
and Örnevinge’s escutcheon were moved to the new church. Some items are also in the Museum of Gothenburg. 

The altar stone and Callogeus’ gravestone are still in the church, but the Örnevinge and Trana crypts were filled when 
the ruin was preserved in 1936. Part of the northern wall collapsed in the 1980’s but was restored.    

THE CEMETERY. Most of the graves are simple hills, but Tollered farmers bought gravestones using income from their 
sawmills. The bell tower stone supports remain, as does the frame of the Berg family grave. The stone benches are 
medieval and the ledge outside the wall was used for quietly lifting the coffins during burials.  

SILVER ORNAMENT. A silver clasp inscribed AVE MARIA is a reminder of the Maria worship during the 1300’s. 

INTERESTING MIDDLE AGE CHURCHES. The churches in Horla and Suntak illustrate how the Skallsjö church looked. 
They’re about the same size and have triumphal arches. The Horla sanctuary is straight, and its northern wall lacks 
windows. The Suntak portal faces south. The decoration in Kållered is like the one in Skallsjö in 1894.

The Varnhem stone church ruin from the 1000’s is a well-visited example. Sweden’s only stave church is in Hedared.

IRON AGE  2 500 – 1 000 years ago 
The bronze era ended some 2 500 years ago when ironmaking was discovered. 
Burials were simpler and more varied. Stone circles, menhir stones and small 
dolmen were used, often in estate or village cemeteries.

The small Oryd grave field contains such burials, including a small ordi-
nary square grave and a stone circle. There are graves at Skallsjö Hills 
as well.  At Skallsjö fields by the Säveå River there are many lovely 
small hills whose purpose is unknown.

The climate changed. Since the farm animals could no long-
er stay out during the winter it became necessary to gather 
hay. It was hard work and meadows were the best.

At Skallsjö village two longhouses have been found, 
some 30 m long. Both are around 1 600 years old, 
from the Roman Iron Age – the Migration Period. 
In the longhouses the people lived at one end with 
room for storage and a barn for the farm animals at 
the other.

Thor’s well of sacrifice is located just below the 
longhouses.

VANDRINGSSTRÅK
HISTORIC TRAIL

ISTID. Den tunga isen tryckte ner hela landet mycket djupt. Under 
istidens slut gick därför havet hit upp. Vid Skallsjö Högar stannade 
isens ytterkant i hundra år och skyfflade samman högarna. 
En isälv förde hit all sand och grus till den deltaplatå du står på. 

Både hav och land höjde sig när isen smälte. Efter 2 000 år 
gjorde isen uppehåll vid Vänern. Här vid Säveån var det då havsvik 
och istidstundra.

JÄGARSTENÅLDER. Redan då kom människor hit i små grupper. 
Vädret var bistert, men vattnet från isen var fullt av näring och liv. 
Vid kusten fiskade de, samlade, jagade säl och ren. Även vid 
Säveåns forsar vid Skallsjö ängar har deras flintredskap hittats. 

Efter några tusen år kom värmen. Havsviken fanns kvar förbi 
sjön Aspen. Vid Skallsjö Ängar och Mjörn låg stora boplatser. 
De användes i tusentals år och är av riksintresse.

BONDESTENÅLDER. Ett enkelt jordbruk kom med tiden som 
tillskott till samlande, fiske och jakt. Vid Västkusten och på den 
bördiga Falbygden var livet gynnsamt. Där anlade man stora gravar 
som dösar och gånggrifter. Mellan kusten och inlandet var Säveåns 
dalgång en viktig länk. 

Jordbruket gav mat åt fler och man började bygga långhus med 
bostad och förråd. Mot stenålderns slut anlades hällkistor som 
ättegravar, särskilt i Västsverige. Två hällkistor vid Skallsjö By är 
borttagna, men tre finns kvar norr om Nääs.

Under bronsåldern ökade jordbruket, särskilt med boskap. 
Långhusen byggdes större. Stormän anlade rösen och högar 
som gravar. Sådana gravar finns vid Håvared och Tollered men 
ett röse vid Floda är borttaget.
      Vid Lilla Håvared, Nääs och Skallsjö Högar finns hällar med 
inhackade skålgropar, ”älvkvarnar”. Vid Skallsjö by ligger en 
märklig 3 000-årig hägnad under mark. På Skallsjö Högar 
har man hittat ett för landet unikt keltiskt bronssmycke och en 
bronsdolk.
      Den dyra bronsen ledde till ett skiktat samhälle. En mycket 
stor bronsskatt har hittats knappt två mil härifrån vid Alingsås. Där 
kan en mäktig familj ha behärskat dalgångens handel och blivit rik. 

BYGD OCH BEFOLKNING. Fornlämningarna visar var de äldre 
bygderna låg. Med mildare väder på medeltiden ökade bebyggelsen.
Högmedeltiden år 1200–1350 blev en höjdpunkt med 500 kyrkor i 
Västergötland. Birger jarl enade riket. Vädret försämrades igen och 
digerdöden slog till 1350. Pesten kom tillbaka i täta vågor i 150 år, 
folket minskade och sämre gårdar övergavs.

HÄRADER OCH SOCKNAR. Skallsjö kyrksocken låg i Vättle härad. 
Det nya samhället tog över småhövdingarnas och ätternas roll. 
Härader med lokala ting började sköta rättegångar och vägar. 
Kyrkan hjälpte de fattiga och sjuka.

BYAR OCH GÅRDAR. Kring 1550 antecknade kronan gårdarnas 
skatt. Adelssäteriernas huvudgårdar, samt prästgårdar och kungens 
gårdar betalade inte skatt, men är kända på annat sätt. 
KARTAN visar de fullgoda gårdarna kring 1550. Säveåns dalgång 
syns tydligt med byar och enstaka gårdar. Ungefär dessa gårdar bör 
ha funnits tidigt på medeltiden. Mölndalsåns dalgång visas inte.

I skogarna vid Högsboholm, Ödegärdet, Oryd och söder om Floda 
ligger många rösen. Det kan ha varit okända gårdar som övergavs 
vid digerdöden.

Skallsjö blev helt förändrat på hundra år efter 
1550. Adeln gynnades under de stora krigen, 
och i Skallsjö växte deras säterier Öijared - Nääs 
och Floda – Högsboholm fram. Från en bygd 
med blandat ägande blev Skallsjö en herrgårds-
bygd. 

År 1650 ägde adeln nästan hela Skallsjö. Några 
få bönder hade kvar egna gårdar. De dyra krigen 
gjorde kronan utfattig, tills Karl XI tog tillbaka går-
dar från adeln. Men säterierna i Skallsjö blev kvar. 

På 1800-talet kom fred, vaccin och potatis. 
Färre barn dog och befolkningen ökade. Bygden 
tätnade med smågårdar, torp och backstugor.

Jordbruket blev allt effektivare. De yngre kunde 
flytta till industrier och samhällen som växte fram. 
Många backstugor och torp övergavs kring 1900.

VÄSTSVERIGES KYRKOR. Till en början byggdes stavkyrkor av trä. Varnhems gård hade egen 
kyrka redan på 900-talet. På 1100-talet byggdes många stenkyrkor.

Stilen var romansk. En murad triumfbåge skiljde församlingen från koret med altaret. Koret var 
smalare och med rak eller rundad östvägg. På sydsidan fanns kyrkporten och ett par små fönster. 
KYRKORUINEN. I denna romanska stil byggdes västra delen av Skallsjö kyrka kring år 1200. 
En tydlig skarv på norra väggen visar att kyrkan förlängdes med nytt smalare kor 1686. I ruinen 
finns grundstenar efter triumfbågen och det gamla raka koret. Västporten kom till på 1700-talet, 
fönstren förstorades och det blev fönster även åt norr. Den igenmurade sydporten är kvar.

Kyrkan blev öde 1863. Kyrkklockorna, dopfunten, ljuskronan, Örnevinges vapensköld och 
Tranas vackra gravsten finns i nya kyrkan. Göteborgs Stadsmuseum har några föremål. 

I ruinen ligger en äldre altarsten och komminister Callogæus gravhäll. Örnevinges och Tranas 
gravvalv fylldes igen när ruinen konserverades 1936. En del av norra väggen byggdes upp efter 
ras på 1980-talet. 
KYRKOGÅRDEN. Nästan alla gravar var enkla jordkullar, men Tollereds bönder med sågverk 
hade gravstenar. Klockstapelns grund och ramen till familjen Bergs grav är kvar. Stenbänkarna 
är från medeltidskyrkan. På avsatsen i nordost lyftes kistan över muren vid begravning i stillhet. 
SILVERSMYCKE. Ett dyrbart silverspänne med inskriften AVE MARIA visar på katolska tidens 
Mariadyrkan.  
SEVÄRDA KYRKOR. Skallsjös medeltidskyrka såg ut som kyrkorna i Horla och Suntak. 
De är lika stora och har triumfbågen kvar. Horla har rakt kor och saknar norrfönster. Suntak 
har porten åt söder. En kormålning i Kållered liknar den som fanns i Skallsjö 1894.

Ett stort besöksmål är ruinen i Varnhem av 1000-talets första stenkyrka. I Hedared finns 
landets enda stavkyrka. 

Bronsens makt bröts för 2 500 år sen när man lärt sig göra järn. Enklare gravar av olika slag började 
då anläggas åt allt fler. Det var låga stensättningar, domarringar, resta stenar och små högar, ofta i 
gårds- och bygravfält.
      Det lilla Oryd gravfält har sådana gravar, bland annat en mindre vanlig fyrkantsgrav och en 
domarring. Även vid Skallsjö Högar finns gravar. De vackra småhögarna utmed ån vid Skallsjö 
Ängar har oklar tillkomst och ålder.
      Vädret blev sämre så husdjuren gick inte längre ute hela året. Det blev ett nytt drygt arbete att 
slå hö till vinterfoder. Fuktiga ängsmarker blev viktiga. 
      I Skallsjö by har två långhus hittats under mark, det ena med full längd 30 m. Husen 
är 1600 år gamla från romersk järnålder - folkvandringstid. I husens ena ände var det 
bostad och förråd, i den andra boskap och lada. 
      Tors offerkälla finns strax nedanför hägnaden och långhusen.

Vid istidens slut stannade iskanten vid Vänern i 800 år. De första ishavsjägarna kom hit. 
Bilden ovan visar deras grovt tillhuggna skivyxor, mejslar, skrapor och borrar från Skallsjö 
Ängar.

At the end of the Ice Age the ice remained at Lake Vänern for some 800 years. The first 
hunters came with these roughly cut axes chisels, scrapers and drills found in the Skallsjö 
Ängar fields. 

Vid Stora Håvared mellan Nääs och Öijared ligger Skallsjös största hällkista på 
Ljusslätts kulle. Strax intill finns ett bronsåldersröse.

Between Nääs and Öijared on the Ljusslätt’s hill stands the largest passage grave in 
Skallsjö, next to a Bronze Age dolmen. 

På högsta krönet av de betade markerna vid Stora Håvared ligger två bronsålders-
högar med vacker utsikt.

Two Bronze Age dolmen are found on the highest field at Stora Håvared offering a 
beautiful view. 

Vid slöjdskolan på Nääs finns en hällristning med ett 70-tal ”älvkvarnar”.  
Vid Lilla Håvared på andra sidan sjön finns fler ristningar.

Next to the crafts school at Nääs there is a stone carving with around 70 “elf-stone” 
carvings. There are more carvings at Lilla Håvared on the other side of the lake.   

En för Norden unik bronsåldershägnad vid hembygdsgården avhägnade 
Skallsjöplatåns sydvästra spets. Användningen är ännu inte klarlagd.

The recently discovered Bronze Age enclosure was found at the southwest 
point of the Skallsjö plateau field.   

Tors källa rinner upp nedanför häg-
naden vid Ollan nära E20. Eftersom 
den rinner vidare åt norr trodde sjuka 
att de tvättade bort sina krämpor
och ungdomen roade sig. Bäcken är 
ständigt vattenförande.

The Tor Spring bubbles up just south 
of the Skallsjö plateau. Located near 
E20, it empties to the north and was 
once used as a healing spring and for 
entertainment. The spring is still
running. 

Utgrävningen av långhuset vid hembygdsgården 2016. 
Stolphålen visar att huset var kring 30 meter långt. En 
sidoingång syns till vänster.

The excavation of the longhouse at the homestead farm 
in 2016. The post holes show that it was about 30m 
long. The entrance is seen to the left.   

Husets tak bars upp 
av två långa rader av 

stolpar inne på golvet. 
Huset visas med bostad 
och förråd i hitre delen, 

husdjur och lada i den bortre.

The longhouse roof was supported by 
two long rows of poles standing inside 

and contained a residence and storage at 
one end, livestock and barn at the other end.

Ett dyrbart medeltida silverspänne.  A rare silver buckle.        

Kartan visar de fullgoda gårdar som fanns kring 1550 i Säveåns dalgång mellan kusten och inlandet. Vid Gamlestaden visas äldre förhållanden.
The map shows how many operating farms were supported in 1550 within the Säveå valley between the coast and the inland.  

På stormaktstiden växte de stora säterierna fram 
och blev helt dominerande i Skallsjö.
The large manor estates came to dominate the 
parish during the country’s power time.

Skallsjö by med medeltidskyrka och fem gårdar var socknens gamla centrum.
The old parish centre during the Middle Ages was comprised a church and five farms.

Skallsjö gamla kyrka sedd från söder 1894. På kyrkogården 
syns en mängd små gravkullar.

The old Skallsjö church seen from the south in 1894 reveals 
a host of small grave hillocks. 

På bilden syns predikstolen till vänster, rokokoaltaret 
framme i koret och Tranas gravsten på södra långväggen.

The pulpit is to the left, the Rococo altar in the front at the 
sacristy and the Trana family gravestone against the southern 
long wall. 

Ungefär så här såg Skallsjös romanska 1200-talskyrka ut, 
med små fönster åt söder och ingång i sydväst. Åt norr där 
det onda fanns hade man inga fönster.

This may be how the Skallsjö Romanesque church looked, with 
small windows to the south, an entry in the south-west and no 
window in the northern wall where “evil” was found. 

Invändigt stod dopfunten vid ingången och innanför triumf-
bågen med krucifixet fanns altaret.

The baptismal font stood by the entry. Beyond the alter there 
was a triumphal arch and crucifix.

IN LATER PERIODS
Skallsjö completely changed during the century 
after 1550. From being a countryside with varied 
ownership, manorial estates took over. Finally, 
three owned most of the area, Öijared, Nääs and 
Högsboholm-Floda.

Around 1650 the three manors owned nearly all 
Skallsjö. A few farmers owned their own land. While 
King Karl XI reclaimed many farms from the nobility 
to prevent a national bankruptcy, the Skallsjö esta-
tes remained.        

The 1800’s brought peace, vaccinations, and 
potatoes. Fewer children died and the population 
grew. The map shows small farms, cottages, and 
hutches. 

Agriculture improved and new industries grew. 
People moved to industrial sites and communities 
grew. Many hutches and small cottages were left 
behind during the 1900’s.
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